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AD REM
PISMO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZESPOŁU 
POLSKICH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM. ITY KOZAKIEWICZ W RYDZE

OD REDAKCJI:
Drodzy czytelnicy, wydawać by się mogło, że całkiem niedawno zabrzmiał pierwszy 
dzwonek oznajmiający rozpoczęcie nowego roku szkolnego, a tymczasem właśnie 
dobiegł końca pierwszy semestr, a teraz już - zasłużone ferie świąteczne. 
Życzymy wszystkim wspaniałego świątecznego odpoczynku i zapraszamy do lektury 
pierwszego w tym roku szkolnym numeru naszego szkolnego pisma AD REM. 
W tym roku świętujemy 30 rocznicę odrodzenia Polskiej Szkoły Średniej w Rydze! 
Zważywszy na sytuację epidemiologiczną w kraju święto szkoły obchodzimy zdalnie. W 
ciągu całego roku szkolnego będziemy publikować jubileuszowe materiały. 
Nieustannie zapraszamy też do współtworzenia naszego szkolnego pisma oraz do 
lektury.  Zatem - Ad Rem!

W NUMERZE:
ÃÃ Aktualności
ÃÃ Relacje z ciekawych wydarzeń
ÃÃ Konkursy 
ÃÃ Sukcesy naszych uczniów

Dzisiaj mamy przyjemność zapoznać Państwa z jubileuszowym bannerem szkoły! 



AKTUALNOŚCI JESIENNE
OSCAROWE POWITANIE NAUCZYCIELI
8 października 2021 roku w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany 
Dniem Nauczyciela. Zgodnie z tradycją naszej szkoły, od samego rana przy głównym wejściu na nauczycieli 
czekała klasa 12. Klasa maturalna witała każdego nauczyciela kieliszkiem bezalkoholowego szampana, 
wesołą muzyką i krótkim tańcem. Następnie każdy nauczyciel musiał odgadnąć specjalnie dla niego 
przygotowaną zagadkę, po czym każdy otrzymywał mały podarunek od klasy 12.

Uczniowie złożyli życzenia nauczycielom w zabawny i kreatywny sposób. Z całą pewnością takie 
przedstawienie od rana zapewniło nauczycielom dobry nastrój na cały dzień i piękne wspomnienia.

„W taki sposób chcieliśmy podziękować naszym nauczycielom za 
wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do nas, za życzliwość i serdeczność, 
którymi obdarzają nas każdego dnia”, mówią uczniowie klasy 12.

Gabriela i Daniela, 12 klasa

MĒS ZINĀM REIZRĒĶINU!
1 października 2021 r. uczniowie naszej szkoły po raz trzeci wzięli 
udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia.

2021. gada 1. oktobrī mūsu skolās audzēkņi jau trešo reizi aktīvi 
piedalījušies STARPTAUTISKAJĀ REIZRĒĶINA DIENĀ, šoreiz 
apvienojot pasākumu ar aktīvu sportošanu. 

Atzinības sertifikāts beidzot mūs sasniedzis!

DYKTANDO
Tegorocznym Mistrzem Ortografii 
POLSKIEJ na Łotwie została uczennica 
klasy 12 Beata Sjucillo. 

Wyróżnienie otrzymali: 
Sofia Bukatycza  (10 klasa) 
i Danila Radecki (9b klasa). 

Gratulujemy!



MŪSU TALANTI
Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolā daudzus gadus veiksmīgi darbojas tautas deju kolektīvs “RĪGAS 
SAULSTARIŅI” (3.–6. klasēm), vadītāja Valentīna Zeberiņa, un ģitāru studija “DVĒSELES STĪGAS” (4.–12. 
klasēm), vadītāja Tatjana Vostokova.

Mūsu skolēni MAZĀKUMTAUTĪBU SKOLU radošajā skatē VEF kultūras pilī, 2021. g. oktobra sākumā.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT 
Na początku października w szkole odbył się tradycyjny tydzień dobrych 
praktyk. Uczniowie i nauczyciele zebrali dla podopiecznych schroniska 
dużo przydatnych artykułów oraz karmę dla psów i kotów.  

 
LABO DARBU NEDĒĻA  

TYDZIEŃ DOBRYCH PRAKTYK

ŚWIATOWY DZIEŃ 

ZWIERZĄT

STARPTAUTISKĀ DZĪVNIEKU 

AIZSARDZĪBAS DIENA



SKOLAS SOMA
5 października w ramach programu Skola Soma 
klasa 9b i 12 wybrały się do pobliskiej Mangalsali, 
gdzie czekali już na nich przewodnicy oraz 
zadania na orientację w terenie.

Po pierwsze, jest to miejsce, gdzie Dźwina wpada 
do morza i to już sprawia, że jest ono bardzo 
ciekawe. Takie miejsca mają swoją niesamowitą 
energię. 

Po drugie, komunikowaliśmy się ze sobą i naturą, 
spacerując po jesiennym lesie, przez długi czas. 

Jak wiadomo komunikacja między nastolatkami 
jest bardzo ważna, szczególnie teraz w okresie 
trwania pandemii koronawirusa.  

Nasza wycieczka miała charakter edukacyjno-
rekreacyjny. Zwiedzieliśmy wojenne bunkry, 
dowiedzieliśmy się różnych ciekawych faktów z 
historii naszego kraju. Uczestniczyliśmy również 
w zadaniach zespołowych, które wymagały od 
nas współpracy i uwagi. To był czas spędzony 
ciekawie i pożytecznie.

Marek, 9b klasa

KONKURS DLA UCZNIÓW 
W tym roku mija 200 lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida. 

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizowała akcję PROJEKT: 
NORWID pragnąc przyłączyć się do rocznicowych obchodów. 

Celem PROJEKTU: NORWID była promocja wiedzy o życiu i twórczości 
ostatniego polskiego romantyka, przede wszystkim wśród polskich dzieci 
i młodzieży mieszkających poza 
granicami kraju. Projekt był 
finansowany ze środków Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów w ramach 

zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za 
Granicą 2021. Projekt uzyskał także honorowy patronat Prezesa 
Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego.

Dzieci i młodzież z polskich szkół działających 
poza granicami kraju byli zaproszony do udziału w 
konkursie na projekt graficzny koszulki, promującej 
postać i twórczość Norwida. 

Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z polskich szkół 
z całego świata jury konkursu #ProjektNorwid 
przyznało II miejsce uczennicy naszej szkoły BEATRICE 
SNARSKIEJ w kategorii 11-14 lat. 

GRATULACJE! 



BYC POLAKIEM 
W sierpniu na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala XII edycji konkursu Być Polakiem. 

Tymczasem 23 października w Rzymie zainaugurowano kolejną, 
trzynastą już edycję. O tym, dlaczego warto wziąć w nim udział 
opowiedziały tegoroczne laureatki.

Korzyści wynikające z wzięcia udziału w konkursie „Być 
Polakiem”:
ÃÃ Nauka, nauka, nauka. Głównym plusem udziału w konkursie 

jest to, że wiele się uczysz.
ÃÃ To jest idealna okazja do wykorzystania swojej kreatywności i 

zaprezentowania własnych umiejętności. 
ÃÃ Zdobycie cennego doświadczenia. 
ÃÃ Dowiesz się jak działa świat konkurencji, a im szybciej dowiesz się, jak funkcjonuje ten mechanizm, tym 

lepiej dla Ciebie.
ÃÃ Na autorów wyróżnionych prac czekają wspaniałe nagrody, m.in. przyjazd do Polski, udział w Gali na 

Zamku Królewskim, pobyt w Polsce (wycieczka po kraju).
Gabriela i Daniela,

Laureatki XII edycji konkursu Być Polakiem

KRESY 2021
5 listopada w Rydze odbył się etap szkolny (online), zaś 26 listopada odbył się 
ogólnołotewski finał konkursu recytatorskiego KRESY 2021.

LAUREACI Z NASZEJ SZKOŁY:
I GRUPA (do 7 lat)
I miejsce ex aequo - Szymon Lagowski i Valentina Denisova 
II miejsce - Maria Baranovska
III miejsce - Edgars Zaicevs
Wyróżnienie - Marija Olava

II GRUPA (8-12 lat)
I miejsce - Marta Sjucillo
Wyróżnienie - Mareks Gorbuns
Wyróżnienie - Aurelja Mrozika
Wyróżnienie - Marta Cidilo

III GRUPA (13-15 lat)
III miejsce - Robert Duka

IV GRUPA (16 lat +)
Wyróżnienie  - Marek Kondratjuks 



UROCZYSTOŚCI  LISTOPADOWE

AKADEMIA ONLINE
13 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Święta Odrodzenia Niepodległości 
RP, Dnia Laczplesisa oraz Święta Niepodległości Łotwy. 

Ze względu na wprowadzoną naukę zdalną byliśmy 
zmuszeni również Akademię przeprowadzić zdalnie. 
To nowe wyzwanie było okazją do zdobycia nowych 
umiejętności. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w organizację wydarzenia! 

SZKOŁA DO HYMNU - 
PODZIĘKOWANIE
W prawie 21 tys. szkół, przedszkoli 

i placówek oświatowych w 
Polsce i ponad 260 szkołach 

i placówkach polonijnych 
zabrzmiał - w hołdzie 

Niepodległej i w ramach 
akcji MEiN #SzkołaDoHymnu 
- „Mazurek Dąbrowskiego”!

Nasza szkoła też brała udział  w tej akcji i oficjalnie była zgłoszona do projektu.

W podziękowaniu za to wspaniałe zaangażowanie społeczności szkolnych 
poza granicami kraju, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przekazał 
poniższy Dyplom. Raz jeszcze dziękujemy!

O ŁOTWIE 
W JĘZYKACH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
19 października życzenia dla Łotwy od Polskiej 
Szkoły im. Ity Kozakiewicz w Rydze, na kanale LTV7 
Telewizji Łotewskiej, recytowal Marek Gorbun, 
czytając wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny „Nasze 
dziewczęta”. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/szko%C5%82adohymnu?__eep__=6&__tn__=*NK*F


MĒS – TV POLONIA RAIDĪJUMĀ
Novembrī vecāko klašu skolēni piedalījušies Polijas 
TV programma SŁOWNIK POLSKO@POLSKI, ko vada 
profesors Jan Miodek, neapšaubāmā autoritāte polu 
valodas jomā. Piedāvājam apskatīties šis programmas 
ieraksta fragmentu: https://vod.tvp.pl/video/slownik-
polskopolski,kim-jest-prosument-odc-517,56449280 

Językowe dywagacje i u profesora Miodka konsultacje:

Mieszkańców Rygi nazwiemy ryżanami, 
Dyneburga - dyneburżanami, jednak w przypadku 
mieszkańców Rzeżycy pojawia się już pewna 
wtpliwość co do poprawnej formy. 

Jak zatempoprawnie nazwać mieszkańca Rzeżycy? O to 
zapytaliśmy niekwestionowany autorytet w dziedzinie 
języka polskiego, profesora Jana Miodka, biorąc udział 
w programie Słownik polsko@polski. 

Emisja odcinka 513 z naszym udziałem byla zaplano-
wana na antenie TVP Polonia 8 listopada. Program 
można obejrzeć na VOD - stronach TVP:  https://vod.tvp.
pl/website/slownik-polskopolski,296452 

WARCABY -  PASAULES ČEMPIONĀTS JAUNIEŠIEM 100 LAUCIŅU DAMBRETĒ

Polijas pilsētā Szklarska Poreba oktobra beigās noslēdzies 
pasaules čempionāts jauniešiem 100 lauciņu dambretē. 
Sacensībās piedalījās pārstāvji no 12 valstīm – Polijas, 
Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, 
Kazahstānas, Nīderlandes, Itālijas, Francijas, Čehijas un 
Surinamas.
Latviju pārstāvēja 24 dalībnieku komanda dažādās vecuma 
grupās. Izlases sastāvā bija arī mūsu skolas 10. klases skolniece 
Barbara Terēze Graudiņa. 
Apsveicam Latviju ar 2. vietu un īpaši – Barbaru! Lepojamies! 

https://vod.tvp.pl/video/slownik-polskopolski,kim-jest-prosument-odc-517,56449280
https://vod.tvp.pl/video/slownik-polskopolski,kim-jest-prosument-odc-517,56449280


POLSKIE IMPRESJE CZYLI URBAN SKETCHING
“Polskie impresje” to tytuł wystawy rysunków naszej nauczycielki plastyki - p. Swietłany Narkiewicz.Prace 
powstały podczas pobytów Pani Swietłany w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. 

Dziękujemy artystce za zgodę na zaprezentowanie powstałych w Polsce prac na korytarzach Polskiej 
Szkoły w Rydze. Mamy  nadzieję, że prace te zainspirują naszych uczniów do spróbowania swoich sił w 
tzw. „urban sketching”, czyli uwiecznianiu swoich wrażeń z podróży w rysunkach zamiast na  zdjęciach 
robionych smartfonem.

Dawniej przywiezione z podróży 
kolorowe pocztówki z widokami miast, 
teraz telefon komórkowy z aparatem 
pozwoli w jednej chwili uwiecznić 

najpiękniejsze widoki na setkach zdjęć. 

Ale istnieje inny sposób, żeby zachować na zawsze najlepsze wrażenia z 
podróży - jest to URBAN SKETCHING czyli SZKICOWANIE MIEJSKIE. 

Jeśli chcesz i umiesz – weź blok, długopis lub flamastry i rysuj to, co widzisz wokół: ciekawy widok na ulicę 
albo fragment nowoczesnego budynku, piękny krajobraz, zabytkowy kościół lub zamek… 

Tysiące ludzi na całym świecie właśnie tak szkicują i publikują swoje prace w mediach społecznościowych. 
Ruch URBAN SKETCHING rozpoczął się jeszcze w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych i szybko rozprze-
strzenił się na całym świecie. Teraz każdy kraj, każde duże miasto ma własną grupę, która łączy ludzi w 
każdym wieku, profesjonalnych artystów i amatorów bez doświadczenia, ale z wielką chęcią rysowania. 
Jedni szkicują indywidualnie, inni lubią spotykać się w większym gronie i rysować wspólnie. 

Podstawowym warunkiem i hasłem pracy URBAN SKETCHING jest rysowanie w terenie – bezpośrednio na 
ulicy albo w parku, a nie w domu na podstawie zdjęć z  Internetu.  

AKTUALNOŚCI ZIMOWE
LEKCJA KULTUROLOGII W RYSKIM ZAMKU

KULTUROLOĢIJAS STUNDĀ PREZIDENTA PILĪ – PROJEKTA IESKAŅAI 

8 grudnia 2021 roku, my, klasa 12 wraz z Panią Sabiną wybraliśmy się na 
zamek ryski. Wycieczkę zorganizował nasz nauczyciel historii, Pan Henryk. 

Dotarliśmy do zamku komunikacją miejską. Tuż po wejściu do środka, 
przywitali nas ochroniarze i Pan Henryk. 

Musieliśmy przejść przez bramkę do wykrywania metalu oraz pokazać 
certyfikat covidowy. Nasze plecaki również zostały sprawdzone. Po 
kontroli czekała już na nas Pani przewodnik. 



Zaczęliśmy naszą wycieczkę. Zwiedziliśmy wiele sal na zamku 
włącznie z gabinetem prezydenta, co prawda nie mogliśmy 
do niego wejść, wyłącznie zajrzeć. Każda sala na zamku była 
prześliczna i zadbana. Podziwialiśmy obrazy oraz inne rzeczy 
wystawione w witrynach. 

Pan Henryk, jako nauczyciel historii, wykazał się znakomitą 
wiedzą o zamku i jego historii. Słuchaliśmy go z ogromnym 
zaciekawieniem. Zbliżał się koniec wycieczki, więc Pani 
przewodnik zabrała nas do sal, gdzie są przetrzymywane 
prezenty od wszystkich ważnych osób, które odwiedziły kiedyś 
Łotwę. Na przykład znajdują się tam prezenty od prezydentów 
oraz premierów z różnych krajów. 

Na końcu wycieczki zwiedziliśmy piękny dziedziniec zamku, 
gdzie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. To była wspaniała 
wycieczka, którą zapamiętamy na długo.                                                                                                            Beata, 12 klasa

8 decembrī 12. klasei kulturoloģijas priekšmets tika pasniegts nevis skolas klasē, bet …. prezidenta pilī, 
ekskursijas veidā.  Īpaša uzmanība nodarbības laikā tika pievērsta Polijas un Latvijas attiecībām, jo tā bija 
ievadnodarbība lielajam otrā semestra projektam «Śladami polskości w Liwonii i na Łotwie.”

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
9 i 12 grudnia odbyły się 
spotkania uczniów kl. 11 
i 12 z przedstawicielami 

Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w 

Krakowie. Spotkanie 
organizowała nasza 

absolwentka, obecnie 
studentka uniwersytetu 

Paula Adukone. 



KONKURS DZIENNIKARSKI #KtoTyJesteś
Mūsu skolas 12. klases skolnieces Gabriela Dzene i Daniela Radecka izveidoja radioraidījumu 
par  priekšrocībām, kādas sniedz poļu valodas prasmes, kā arī par divvalodības plusiem. Meitenes 
pastāstīja, kāpēc ir vērts mācīties poļu valodu un cik nozīmīga loma ir poļu skolām Latvijā.  

Šo raidījumu augsti novērtējā žūrija, un meitenes ieguva 1. vietu konkursā, kurā piedalījās 
pārstāvji no 7 valstīm – Ukrainas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Moldovas un Čehijas.  
Apsveicam uzvarētājas! Super!

2021. GADA RADOŠIE JUBILĀRI
W Polskiej Szkole w Rydze od września do grudnia 2021 roku był realizowany projekt „ROCZNICOWI 
TWÓRCY-PATRONI ROKU 2021”. Uczniowie zapoznawali się z sylwetkami twórczymi: Cypriana Kamila 
Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema, oraz Tadeusza Różewicza. 

Kolejnym etapem projektu było przygotowanie przez nich prezentacji, filmików, plakatów dotyczącycych 
tychże postaci. Efekty ich pracy zamieszczamy poniżej. Najlepsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone.

Nagrodzona praca - GRA PLANSZOWA O K. K. BACZYŃSKIM
autorki: Gabriela Dzene i Daniela Radecka

Nagrodzona praca - WYWIAD Z TADEUSZEM RÓŻEWICZEM
autorzy: Amanda Vērdiņa, Jevgenijs Harahņins 

Nagrodzona praca - FILM O STANISŁAWIE LEMIE
autorki: Sanija Brenarde-Zahareviča, Patrīcija Lodziņa, Paulina 
Petkeviča, Beata Sjucillo 

Nagrodzona praca - INTERPRETACJA WIERSZA NOKTURN                         
K. K  BACZYŃSKIEGO
autorzy: Danila Radecki, Artemijs Čerņavskis, Maksims Ivanovs

Nagrodzona praca - PROJEKT SZAFKI WRÓŻBIARSKIEJ 
STANISŁAWA LEMA
autorki: Helena Viksne, Marija Osmane, Jolanta Sproga

Nagrodzona praca - PLAKAT Z PORTRETEM STANISŁAWA LEMA
autorki: Alisa Žarkeviča, Jekaterina Šinkeviča

Nagrodzona praca - FILM O STANISŁAWIE LEMIE
autorzy: Oskar Grava, Ričard Susvilo, Saimon Oseļskis

Nagrodzona praca - INFOGRAFIKA O STANISŁAWIE LEMIE
autorki: Daniela Beinarovica, Marija Stilba

Nagrodzona praca - PREZENTACJA O K. K. BACZYŃSKIM
autorki: Alisja Lase, Veronika Kovalova



Ze względu na panującą pandemię oraz obostrzenia, nie mogła odbyć się tradycyjna gala. Podsumowanie 
projektu odbyło się w poszczególnych klasach. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne 
nagrody - karty podarunkowe. W ramach projektu, uczniowie tworzyli wpisy na blogu.

Projekt sfinansowała Ambasada RP w Rydze.
               LAUREACI KONKURSU:



MIKOŁAJKI

IEVĒROJĀM TRADĪCIJAS!
Katru gadu 6. decembrī, pēc senās poļu tradīcijas, mūsu skolu apciemo Święty Mikołaj – Sv. Nikolajs. Pa 
klasēm viņu šoreiz izvadāja divi jaukie rūķi no skolēnu pašpārvaldes. Skolēni sagaidīja Mikołaju ar dzejoļiem, 
dziesmām, atbildēja uz āķīgiem jautājumiem un saņēma no viņa dāvanas. 

Gaidām 
Tevi, Święty 

Mikołaju, 
nākamgad!



O SKŁADANIU ŻYCZEŃ
Zwyczaj składania życzeń jest w polskiej kulturze bardzo stary. W kulturze tradycyjnej życzenia świąteczne 
były traktowane jako dar. Wierzono w sprawczą moc słowa – to, co wypowiedziane, miało się spełnić. 

Pewnie nie raz mieliście okazję spotkać się z tradycyjnymi życzeniami w polszczyźnie ogólnej. Ale czy 
wiedzieliście, jak winszują sobie Górale albo Ślązacy?

ŻYCZENIA PO ŚLĄSKU
Radosnych Godōw! Winszuja, coby Wōm nowo porodzōny Pōnbōczek 
błogosławiyli; cobyście znŏdli mocka gyszynkōw pode krisbaumym; 
mandle ze makōwkōw niy stanyły we gŏrdzielu; coby te świynta bōły 
richtig czasym spyndzōnym do kupy ze familijōm.

ŻYCZENIA PO GÓRALSKU
Na scescie, na zdrowie, na ten Nowy Rocek, co by sie Wom 

dazyło, mnozyło, syćko stwozenie,
co byscie byli zdrowi, weseli i cesto sie smieli.

ŻYCZENIA GWARĄ  POZNAŃSKĄ

Znowyk Gwiozdke bydziymy mieli
Rychtyk skłodumy Wum życzynia
Zez łokazji Bożygo Narodzynia
Jak Wum życze tu wymiynie

Co by radość buła wew dumu
By samotność zapumninie
Nie trafiuło sie nikumu

A prezynty łod Gwiozdora
Niechaj Gwiozdór sypnie zez wora
Tyle niechby się sypało
Że Łe jery!

Z ty radochy Wos zatkało
Fest rajcowne mum życzynie
Co by w kiejdach bejm przybwoł
i wypychoł Wum kieszynie

By sie nik na Wos nie gniywoł
Aby chorzy wyzdrowieli
Nu a zdrowi nie chorzeli

Co by wszyćkim sie darzuło
I nic num sie nie popsuło
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