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14 listopada 2018 roku w przedszkolu 

w Starych Trokach odbył się kolejny rejonowy 

konkurs ,,DZIEŃ 

MAŁYCH 

TALENTÓW”. Cele 

konkursu: popularyzacja 

działań artystycznych 

dzieci, rozwijanie 

zainteresowań, 

umożliwienie prezentacji 

swoich pasji, zdolności 

oraz dalsza współpraca 

między placówkami. 

Konkurs 

przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat. 

Każda placówka wytypowała dwóch osób.  

Konkurs miał formę prezentacji. 

Prezentacja mogła mieć formę sceniczną, 

muzyczną lub artystyczną o tematyce ,,Kto 

mieszka w lesie?” 

Grupę przedszkolną 

naszej szkoły 

reprezentowali Adriana 

Śnieżko i Aronas  

Naruszewiczius. 

Adriana, wiewióreczka, 

Aronas, jeż, 

przedstawili piękny 

występ muzyczny. 

Tradycyjne polskie 

tańce ludowe: walczyk, 

poleczka, kujawiak i krakowiak, przekazane 

zostały dla widzów z wielkim zapałem i 
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artystycznością. Pani Lilia Kieras, 

nauczycielka muzyki, dołączyła się do 

przygotowania dzieci, za co bardzo 

dziękujemy. Wiersze „Wiewiórka” i „Jeż” 

Michała Jankowiaka dzieci zarecytowały 

również na wspaniale. Dziękujemy rodzicom 

dzieci, za pięknie przygotowane stroje do 

występów, wyrozumiałość i wszelką pomoc. 

Należy zauważyć, że przed wielu lat nasza 

grupa przedszkolna i grupa „Kotki”, 

wychowawczyni Olia Okuniewicz, chętnie 

współpracuję. Dzielimy się pomysłami, 

zapraszamy na wspólne świętą, konkursy, 

przedstawienia teatralne, zajęcia integracyjne. 

Dziękujemy za tą współpracę, gratulujemy 

pięknej imprezie. 

Pedagog grupy kształcenia 

przedszkolnego Galina Gryniewicz 

 

 

 

29 listopada wychowankowie grupy 

kształcenia 

przedszkolnego oraz 

uczniowie klas 1-4 

mieli nietradycyjne 

zajęcia, integrowane z 

programem 

zdrowotnym 

(Sveikatos, lytiškumo 

ir renginio šeimai 

programa). Celem 

zajęć było kształtowanie 

wśród dzieci właściwych nawyków 

żywieniowych, zachęcenie do spożywania 

owoców i warzyw, do aktywnego uprawiania 

sportu oraz codziennego 

ruchu na świeżym 

powietrzu. 

W organizację 

święta zaangażowali się 

wychowawczynie 

Wioletta Naumowicz, 

Łucja Kašėtienė, Elwira 

Lavrukaitienė, Renata 

Matickienė wraz z Ireną 

Orłową oraz nauczyciel 

sportu Andrius Kaveckas. 

 

 

6 grudnia, w dniu imienin św. Mikołaja 

dzieci z grupy kształcenia przedszkolnego oraz 

uczniowie klas 1-4 wraz z 

wychowawczyniami mieli długo oczekiwany 

wyjazd do Trok. Do organizacji wyjazdu 

dołączyli także rodzice naszych maluchów.  

W tym dniu w Trokach odbyła się zabawa 

mikołajkowa dla dzieci z polskich szkół i 

przedszkoli rejonu trockiego.  

Na początku imprezy prowadzące powitały 

wszystkich zebranych na sali, a po krótkim 

czasie do dzieci zawitał Św. Mikołaj. Podczas, 

gdy Św. Mikołaj szykował prezenty, dzieci 

oglądały bajkę pt. ,,Królewna na ziarnku 

grochu”, którą przedstawił Polski Teatr w 

Wilnie pod kierownictwem Ireny Litwinowicz. 

          Na zakończenie święta wszystkie dzieci 

otrzymały słodkie prezenty, które ufundowała 

Ambasada Rzeczypospolitej Polski w Wilnie. 

Cieszymy się, że nasi najmłodsi uczniowie trafili do obiektywu Wilnoteki. Zapraszamy 

obejrzeć na stronie: http://www.wilnoteka.lt/artykul/na-imieninach-u-sw-mikolaja-w-

trokach?fbclid=IwAR0K3KM5Zdh1fvNZw97FU4SlA8O0frufbxBbqqnt_tbDWsNSlwa5WxYb1-0
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Grudzień – to magiczny miesiąc w roku, 

kiedy pada śnieg, dookoła biało, dorośli chcą 

spędzić święta w gronie najbliższych osób, a 

maluchy najbardziej czekają choinki, Spotkania 

z Mikołajem i na prezenty. 

27 grudnia dzieci z grupy kształcenia 

przedszkolnego oraz uczniowie klas 1- 5 wraz 

z wychowawczyniami i opiekunkami wybrali 

się do Domu Kultury Polskiej w Wilnie na 

świąteczne spotkanie z Mikołajem. Mieli 

okazję oglądać interaktywny spektakl dla 

dzieci „Mikołaj w Tarapatach“. 

Przeniósł on najmłodszych widzów do 

pięknej, zaczarowanej Krainy Królowej 

Śniegu, w której doszło do porwania Św. 

Mikołaja. Królowa Śniegu, o lodowym sercu, 

porywa Mikołaja, chce go uwięzić i wszystkim 

pragnie zepsuć święto. Dzieci, wraz z 

reniferami, wybierają się w piękną przygodę 

na poszukiwanie Mikołaja.... 

Mali widzowie mieli możliwość być 

świadkami świątecznych cudów, w trakcie  

 

 

poszukiwań wspólnie podróżować i zwiedzić 

Krainę Muzyki i Tańca oraz Krainę Bajek i 

Lodu. Dzieciaki wzięły bezpośredni udział w 

spektaklu, odgadywały zagadki, śpiewały i 

bawiły się z bohaterami. 

W przedstawieniu były takie postacie z 

bajek jak: Mickey Mouse, Smerfy, Masza, 

były też Baby Jagi, to one utrudniały 

odnalezienie Św. Mikołaja. 

Uczniowie z zachwytem obserwowali 

widowisko, podziwiali przepiękne dekoracje i 

efekty, kolorowe stroje artystów, było wiele 

radości i śmiechu na widowni!  Po 

przedstawieniu czekały niespodzianki – 

wspaniałe prezenty od św. Mikołaja, któremu 

udało się wydostać z Krainy Lodu! 

W drodze powrotnej wszystkim 

dopisywał dobry nastrój – opowiadali sobie 

nawzajem wrażenia z pobytu w Wilnie, 

rozglądali upominki, dzielili się swoimi 

przeżyciami z kolegami i koleżankami.

  

Wieczorem 20 grudnia, tradycyjnie, w 

Szkole Podstawowej im. Andrzeja 

Stelmachowskiego w Starych Trokach odbyły 

się Jasełka Bożonarodzeniowe. W tym roku 

miały one nietypowy charakter, gdyż zamiast 

pasterzy i aniołków na scenie pojawili się 

Murzyni, Eskimosi, Indianie, Chińczycy, 

Europejczycy oraz tajemniczy Zwiastun.  



W trakcie przedstawienia młodzi aktorzy 

odbyli podróż po świecie, w poszukiwaniu drogi 

do Dzieciątka Jezus. Wszyscy chcieli złożyć 

pokłon nowonarodzonemu Jezusowi, nie 

zważając na przeszkody, które spotykały ich w 

czasie podróży.  Wędrowcy w drodze spotykali 

biedaka – zwiastuna, a widząc jego cierpienie 

ofiarowali mu dary przeznaczone Jezusowi. 

Zwiastun z wdzięczności za okazaną 

dobroć wskazywał podróżnym drogę do 

Dzieciątka i dawał dla każdego część jakiejś 

całości.  Dzięki otrzymanym znakom, 

wszystkim wspólnie udało się odnaleźć 

betlejemską gwiazdę i szczęśliwie dojść do 

upragnionego celu. Dzieciątko zamiast mirry, 

kadzidła i złota otrzymało w darze mleko, 

rybę, lekarstwo i jedwab. Zmęczeni, ale 

szczęśliwi wszyscy powitali nowonarodzone 

Dzieciątko wspólnym kolędowaniem.  

Nasi młodzi aktorzy przykuwali uwagę 

pięknymi, barwnymi strojami i ciekawymi 

rekwizytami. Nad całością przedstawienia, o 

scenariusz którego zadbała siostra Magdalena 

Klepka, czuwały nauczycielki Irena Orłowa i 

Elwira Lavrukaitienė.  W stworzenie idealnej 

całości zaangażowało się całe grono 

pedagogiczne. 

Poszczególne sceny przedstawienia 

przeplatane były przepięknym śpiewem 

szkolnego chóru „Tęcza” oraz zespołu 

kobiecego „Stare Troki” pod kierownictwem 

nauczycielki muzyki Lilii Kieras. Brzmienie 

kolęd wprowadziło w ciepłą i świąteczną 

atmosferę.  
W wykonaniu chórów można było 

posłuchać i zanucić ulubione, wszystkim 

znane tradycyjne kolędy, które swymi 

korzeniami sięgają do najbardziej odległych 

czasów historycznych, zadziwiając 

niespotykanym wyczuciem świątecznego 

klimatu i przeżyć. Najbardziej słuchaczy 

wzruszyła liryczna, kojarzona z polskością 

kolęda ,,Lulajże, Jezuniu”, którą uczniowie 

zagrali na fletach barokowych.   

Obok tradycyjnych utworów, znanych 

wszystkim od dziecka, zabrzmiały też nowe 

kolędy i pastorałki, napisane przez 

współczesnych twórców, które wykonali 

soliści chóru szkolnego Gabriela Klebeko, 

Anna Baranowska, Klaudia Laurukaitytė, 

Maksymilian Stankiewicz oraz solistki zespołu 

,,Stare Troki” – Bożena Milewska i Elwira 

Lavrukaitienė.  

Chociaż interpretacja kolęd była bardzo 

zróżnicowana, jednak wszystkie niezwykle 

ciepłe teksty, nostalgiczna i refleksyjna 

muzyka zlały się w pewnego rodzaju 

świąteczny hymn o pokoju, miłości, o bliskich, 

o wszystkim, co powinno być dla nas ważne 

nie tylko na święta. 

O tym, że przedstawienie poruszyło 

serca widzów, świadczą gromkie brawa, 

jakimi zostali nagrodzeni aktorzy. 

Po przedstawieniu dyrektor szkoły 

Romuald Grzybowski złożył wszystkim 

zgromadzonym życzenia świąteczne. Do 

życzeń dołączyły także wicemer samorządu 

rejonu trockiego Maria Pucz i starosta gminy 

Stare Troki Anna Ingielewicz. 

Po jasełkach wszyscy przełamali się 

opłatkiem, a następnie zostali zaproszeni do 

stołu wigilijnego, na którym znalazły się 

potrawy związane z tradycją Bożego 

Narodzenia. Za przygotowanie stołu, 

stworzenie świątecznej atmosfery, pomoc w 

przygotowaniu dzieci serdecznie dziękujemy 

wszystkim rodzicom. 



Przed wyjściem do 

swoich domów, każdy 

uczeń otrzymał 

świąteczną paczkę ze 

słodyczami i przyborami 

szkolnymi. Już po raz 

piąty, z inicjatywy ks. 

Jarosława 

Dobrzenieckiego, naszą 

szkołę wspiera parafia 

Miłosierdzia Bożego w 

Olsztynie, organizując akcję „Paczka dla 

Rodaka” dla dzieci z polskich szkół na Litwie. 

Oczekując na święta Bożego Narodzenia 

pragnęliśmy, by cała nasza wspólnota szkolna 

złożyła jakiś dar dla Dzieciątka Jezus. Tym 

darem stała się zbiórka środków na wsparcie 

Wileńskiego Hospicjum 

bł. ks. M. Sopoćki w 

budowie działu dla 

chorych dzieci. 

Bóg zapłać dla 

wszystkich, którzy 

przyłączyli się do obu 

akcji. 

Wspólne 

kolędowanie i wzajemne 

życzenia zakończyły 

piękne spotkanie uczniów, rodziców, 

nauczycieli oraz gości i pozwoliły wszystkim 

wczuć się w atmosferę zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia, pełną ciepła, radości i 

bliskości. 

 

 

 

 

„Dziadkowie są wspaniałą mieszanką śmiechu, 

opiekuńczych gestów, pięknych opowieści i miłości…” 

Dzień Babci i Dziadka – jedne z 

najpiękniejszych dni w roku. W tych dniach 

nasi kochani dziadkowie obdarzani są 

szczególnymi dowodami miłości. 

Dnia 22 stycznia w Szkole Podstawowej 

im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych 

Trokach, tradycyjnie jak co roku, odbyła się 

uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby 

podziwiać występy swoich wnucząt. 

Na wstępie pan dyrektor Romuald 

Grzybowski przywitał wszystkich gości 

ciepłymi słowami. Życzył wszystkim babciom i 

dziadkom dużo zdrowia, radości i zadowolenia 

z tak wspaniałych wnuków. 

Wszystkich zgromadzonych swoją 

obecnością zaszczycili poseł na Sejm RL 

Jarosław Narkiewicz, wicemer samorządu 

rejonu trockiego Maria Pucz oraz starosta 

gminy Stare Troki Anna Ingielewicz. Pan 

Jarosław Narkiewicz, składając życzenia 

seniorom, cieszył się, że w naszej szkole są 

pielęgnowane tradycje, kultura, język ojczysty, 

o których świadczą takie imprezy jak święto 

Dziadków. Pani Maria Pucz życzyła 

wszystkiego najlepszego dla kochanych babć i 

dziadków. Sama jako babcia i jako była 



uczennica szkoły w Starych Trokach, z dumą 

dziękowała wszystkim dziadkom za wsparcie 

swoich dzieci w wyborze polskiej szkoły dla 

wnuków. Pani Anna Ingielewicz życzyła 

spełnienia marzeń, pociechy z wnucząt i 

długich lat życia w 

szczęściu i miłości. 

Organizatorami 

imprezy były panie 

Wioletta Naumowicz i 

Lilia Kieras. A za 

występ każdej klasy 

były odpowiedzialne: 

Galina Gryniewicz, 

Łucja Kašėtienė, 

Elwira Lavrukaitienė, 

Renata Szuscickaja, 

Renata Matickienė, Irena Orłowa oraz Daiva 

Daukševičienė. 

Dzieci przedstawiły część artystyczną, w 

której pokazały jak wiele znaczą dla nich 

babcia i dziadek oraz jak ważną rolę 

odgrywają w ich życiu.  

Zaprezentowane przez uczniów inscenizacje, 

wiersze, piosenki i tańce wzbudziły wiele 

emocji.  

Wszyscy, i starsi i młodsi uczniowie, 

chcieli swoimi występami wyrazić wielką 

miłość do Babć i 

Dziadków, podziękować 

za bezgraniczne 

poświęcenie, za czas, 

który zawsze dla nich 

mają. Na zakończenie 

wszyscy uczniowie i 

grono pedagogiczne 

zaśpiewali tradycyjne „Sto 

lat”. 

Społeczność naszej 

szkoły serdecznie dziękuje 

wszystkim Babciom i Dziadkom za ich liczny 

udział w uroczystości. Życzymy 

najpiękniejszych chwil w życiu i tego, aby 

zawsze byli dumni ze swych wnuków jak w 

tym dniu. Mamy nadzieję na kolejne tak miłe 

spotkanie za rok. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Każda rodzina ma swoją historię, którą 

warto potraktować jak swego rodzaju skarb 

przekazywany z pokolenia na pokolenie. 

Dziecko 

wychowywane w 

duchu tradycji 

rodzinnych, zawsze 

będzie traktować ten 

temat osobiście i z 

szacunkiem. 

Odkrywanie historii 

rodzinnej może 

polegać na 

słuchaniu opowieści 

rodziców i 

dziadków, oglądaniu 

rodzinnych 

albumów ze 

zdjęciami, pielęgnowaniu wspomnień. Jednym 

z trudniejszych, lecz niezwykle interesującym, 

sposobem jest sporządzenie drzewa 

genealogicznego. 

            Zadanie to może okazać się trudne, ale 

jednocześnie ciekawe i twórcze. Dziecko ma 

w ten sposób szansę na poznanie wielu 

interesujących faktów na temat rodziny – skąd 

pochodzi, jak jest lub była liczna, czy któryś z 

krewnych jest lub był kimś znanym, 

zasłużonym i wiele innych. 

Odkrywając historię każdej rodziny w 

grupie kształcenia przedszkolnego były 

wykonane drzewa genealogiczne. Każda 

rodzina według własnego pomysłu 

przedstawiła korzenie własnej rodziny. To 

była wspaniała lekcja historii, tradycji, 

doskonała zabawa i 

jednocześnie 

przygoda dla 

naszego dziecka. 

Cieszy, że każdy 

wykazał się i nie 

był obojętny. 

Wykonanie drzewa 

genealogicznego to 

nie tylko zebranie 

informacji. To cały 

proces, w którym 

dziecko staje się 

bardziej świadome 

siebie samego oraz 



swojego miejsca w rodzinie. Dziękujemy 

rodzicom. W grupie mamy wystawę prac, 

które zachowamy na pamiątkę.  

Oczywiście, dowodem wzmocnienia 

więzi z rodziną, sposobu wyrażenia uczuć i 

szacunku do osób starszych w szkole odbyła 

się impreza z okazji Święta Babci i Dziadka. Z 

tej okazji wnuczęta mieli możliwość 

zaśpiewać, zatańczyć i złożyć 

najserdeczniejsze życzenia, a przy wspólnej 

herbacie dziadkowie mogli opowiedzieć 

ciekawe momenty swego życia. 

 

 

 

 

Andrzej Stanisław Ksawery, syn 

Wisławy z Majewskich i Bronisława 

Stelmachowskiego, urodził się 28 stycznia 

1925 roku w Poznaniu. Tam też uczył się w 

szkole powszechnej i średniej. Po wybuchu 

wojny Andrzej Stelmachowski kontynuował 

naukę w Gimnazjum Polskim w Kownie na 

Litwie, a następnie – w ramach tajnego 

nauczania – w Warszawie. Maturę uzyskał w 

1943 roku. W tymże roku podjął studia na 

podziemnym Uniwersytecie Warszawskim. W 

okresie wojny, niezależnie od pracy oraz 

udziału w tajnym nauczaniu, był również 

żołnierzem Armii Krajowej. 

Po ukończeniu studiów, w roku 1947 

uzyskał tytuł magistra prawa, tamże w roku 

1950 uzyskał stopień doktora nauk prawnych. 

Następnie przeniósł się na Uniwersytet 

Warszawski, gdzie uzyskał w roku 1956 

stopień kandydata nauk i z początkiem roku 

1958 powołany został na stanowisko docenta. 

W taki sposób profesor Andrzej 

Stelmachowski pod koniec 1962 roku 

rozpoczął pracę na Uniwersytecie 

Wrocławskim, po siedmiu latach Profesor 

powrócił do pracy na Uniwersytet 

Warszawski. 

Jako uczony, wybitny prawnik, 

przedmiotem swych badań naukowych objął 

kilka dyscyplin prawnych – prawo cywilne, 

prawo rodzinne, prawo gospodarcze, a od lat 

sześćdziesiątych również prawo rolne. 

Imponująca jest wielkość dokonań 

Profesora. Na liście Jego publikacji 

naukowych, obejmującej ponad 200 pozycji, 

znajdują się traktaty i monografie książkowe, 

podręczniki, komentarze, raporty z badań, 

referaty. Dorobek naukowy Profesora legł u 

podstaw wydzielenia prawa rolnego jako 

nowej gałęzi prawa. 

Andrzej Stelmachowski w różnych 

okresach swego życia pełnił wiele funkcji: w 

1980 roku był doradcą Międzyzakładowego 

Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. 

W latach 1982 – 1985 przewodniczył 

Komitetowi Organizacyjnemu Kościelnej 

Fundacji na rzecz Rolnictwa. W latach 1987 -

1990 był prezesem warszawskiego Klubu 

Inteligencji Katolickiej. Od lutego 1990 roku 

do 11 maja 2008 roku był inicjatorem i 

pierwszym prezesem Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska“, którego celem jest 

umocnienie więzi osób polskiego pochodzenia 

i Polaków mieszkających za granicą oraz 

niesienie pomocy w zaspokajaniu potrzeb 



rodaków rozsianych po świecie. 

Profesor Andrzej Stelmachowski został 

wyróżniony tytułem doktora honoris causa 

przez Uniwersytet Paris i Pantheon- Sorbonne 

oraz Uniwersytet w Ferrarze, a w Polsce przez 

Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie oraz Uniwersytet Wrocławski. 

Uniwersytet Poznański w sposób szczególny 

uhonorował profesora uroczystym 

odnowieniem doktoratu. 

Laureat nagrody im. Biskupa Romana 

Andrzejewskiego w 2004 roku za zasługi dla 

rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i 

aktywizacji rolników. Odznaczony krzyżem 

komandorskim im. Św. Grzegorza Wielkiego i 

kawaler Orła Białego (pośmiertnie). 

Postać profesora Andrzeja 

Stelmachowskiego budzi podziw i szacunek, a 

jego życie i działalność na wielu polach 

sprawiły, że był postrzegany jako „człowiek – 

instytucja“. Przez Polonusów był określany 

strażnikiem polskości. 

25 stycznia to dzień 

wyjątkowy dla naszej 

społeczności szkolnej - 

Dzień Patrona Szkoły- 

profesora Andrzeja 

Stelmachowskiego. 

Obchodzimy go już 

dziewiąty raz. Co roku 

dzień ten jest 

organizowany w inny 

sposób. W tym roku kilka 

tygodni przed Dniem 

Patrona ogłoszony został 

konkurs na pracę twórczą. Wiemy, że rodzina 

była dla Profesora najwyższą cennością, 

dlatego tematy były odpowiednio dobrane. 

Dotyczyły rodziny…Uczniowie 5 – 10 klas 

szukali informacji o Patronie, czytali książkę o 

nim, mieli możliwość napisać pracę wspólnie 

z członkami swej rodziny. Zwycięzcami 

konkursu zostali Ejwin (8 kl.) oraz Kornelia (6 

kl.) Pileccy, II miejsce zajęła Anna 

Baranowska ( 5 kl.), trzecie miejsce podzielili 

między sobą Amelia Naumowicz (6 kl.) oraz 

Kamil Milewskij (10 kl.). Oprócz tego trzy 

prace - Norwida Ławrukajtisa (7 kl.), Karoliny 

Prokopjewej (7 kl.) i Klaudii Łaurukajtitie (8 

kl.) - zostały wyróżnione.  

W tym samym dniu odbył się konkurs 

plastyczny na temat „Szkoła przyszłości” –. 

Uczniowie wykazali się ogromnym zapałem 

oraz wyobraźnią: wykorzystując różne 

techniki malarskie, spróbowali przenieść na 

papier swe pomysły – szkoła w kosmosie, z 

robotami zamiast nauczycieli, z basenami i 

wielką ilością różnych niezbędnych, według 

nich, rzeczy. Komisja oceniająca wybrała trzy 

prace, natomiast uczniowie brawami 

„podzielili” miejsca. A więc największe brawa 

otrzymała praca Łukasza Jarmałowicza ( 8 

kl.), II miejsce zajęła Anna Baranowska ( 5 

kl.), na trzecim uplasowała się Karolina 

Pawlukiewicz (8 kl.). 

Dzień Patrona jest świętem dla całej 

społeczności szkolnej, dlatego uczniowie 

grupy kształcenia przedszkolnego oraz klas 

początkowych także mieli pełne ręce pracy. 

Dla uczniów 1-4 klas był zorganizowany 

konkurs kaligraficzny. Teksty do 

przepisywania zostały ułożone na podstawie 

życiorysu Profesora Andrzeja 

Stelmachowskiego. W 

każdej klasie 

wyłoniono zwycięzców 

za najpiękniej 

przepisany tekst. 

W 1. klasie I 

miejsce zajął Oskar 

Rynkiewicz, II miejsce 

Paulina Rimkaitie, a III 

– Gabriela Wansowicz. 

W 2. klasie I miejsce 

przypadło Darii 

Beskarawajewej, 



natomiast II - Oskarowi Nowickiemu. Wśród 

uczniów 3. klasy też zostali wybrani najlepsi: I 

miejsce – Gabriela Klebeko, II – Paulina 

Naumowicz, III – Milana Stankiewicz. 

Natomiast w 4. klasie 

zwycięzcami zostali: 

Sebastian Balkiewicz I 

miejsce, Dominika 

Tomaszewicz – II 

miejsce i Karina 

Stankiewicz – III 

miejsce.  
Polityk, Minister 

Edukacji Narodowej, 

Marszałek Senatu, 

inicjator założenia 

Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska” i pierwszy jego Prezes – 

to tylko część tytułów Patrona naszej szkoły 

Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Ten 

Wielki człowiek i patriota miał jedną 

„słabość”, o której wie wielu – uwielbiał lody.  

 

 

 

 

 

 

 

Dlatego w Dniu naszego patrona młodsi 

uczniowie szkoły wzięli udział w konkursie 

plastycznym na narysowanie 

„najsmaczniejszych” lodów. Wszyscy się 

przekonali, że wyobraźnia 

maluchów nie ma granic. 

Niezwykłość form, 

kolorów zachwycała 

wszystkich oglądających. 

Zwycięzcy 

konkursów zostali 

obdarowani prezentami, 

każdy obecny miał okazję 

przypomnieć życiorys 

Patrona oraz przekonać 

się, że życie człowieka 

może być trudne, 

wymagające różnych decyzji, lecz pasjonujące 

i ciekawe, przeżyte z korzyścią nie tylko dla 

siebie, ale też otaczających nas ludzi. 

Świadczy o tym życie Profesora Andrzeja 

Stelmachowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs „Nacionalinio loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas“ 

 

Dyplom – Gabrielia Klebeko, klasa 3 

Dyplom – Beata Baranowska, klasa 4 

 

Konkurs Olimpis z matematyki 

 
Dyplom III stopnia – Romuald Milewskij, klasa 8 

Dyplom III stopnia – Waldemar Jankauskas, klasa 8 

Podziękowanie – wyróżnienie za udział - Dominik Kieras, klasa 7 

 

Rejonowy konkurs „Małe talenty” 

 

Dyplom za udział – Aron Naruszewiczius, grupa przedszkolna 

Dyplom za udział – Adriana Snieżko, grupa przedszkolna 

 

 

 

 

 



 

 

Krzyżówka 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki. 

                 Roger Bacon 

 

 

 

Uczeń rozmawia z nauczycielem: 

- Wczoraj mówił mi pan, że 4 plus 5 to równa   

  się 9. Dzisiaj mówi pan, że 9 to 6 plus 3.  

  Czy mógłby pa się wreszcie zdecydować na                       

  jedną wersję. 

 

Nauczyciel zwraca się do ucznia: 

- Powiedz prawdę: kto rozwiązał Ci to zadanie? 

- Tatuś proszę pana. 

- Sam? 

- Nie. Trochę mu pomagałem 

 

 

Z iloma zerami pisze się milion? 

- Z sześcioma! 

- Dobrze. A pół miliona? 

- Też pytanie! Z trzema 

 

 

 

Od dziś będziemy liczyli na komputerach! - oznajmiła nauczycielka. 

- Wspaniale! Znakomicie! - cieszą się uczniowie. 

- No, to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać dwadzieścia jeden 

komputer? 

 

Mama pyta Jasia: 

- Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej   

  lubisz? 

- Dzwonek, mamo. 

 

 

 

 

 

Na lekcji matematyki: - 

Franek, podaj liczbę dwucyfrową. 

- 34. 

- A jeśli przestawisz cyfry?   

- Nie wiem.   

- Siadaj. Kaziu, podaj liczbę dwucyfrową. 

- 18. A jeśli przestawisz cyfry? 

- Nie wiem. 

- Siadaj. 

- Jasiu, a Ty podaj jakąś liczbę. 

- 33. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

MARZEC  

1. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”  

3. Międzynarodowy Dzień dla Ucha i 

Słuchu  

4. Światowy Dzień Tenisa  

5. Dzień Dentysty, Dzień Teściowej  

6. Dzień Olimpijczyka  

8. Dzień Rudych Osób  

12. Dzień Matematyki  

14. Dzień liczby Pi  

15. Dzień Piekarzy i Cukierników  

18. Europejski Dzień Mózgu  

19. Dzień Wędkarza/ Dzień Stolarza  

20. Międzynarodowy Dzień Szczęścia  

Początek astronomicznej wiosny  

21. Światowy Dzień Lasu  

 

 

 

 
Opiekunki: Irena Orłowa 

                 Bożena Lawrukiewicz 

 

KWIECIEŃ  
1. Prima aprilis  

3. Dzień tęczy/ Dzień Niewidzialnej 

Pracy  

4. Dzień Marchewki  

5. Dzień Grzeczności za Kierownicą  

6. Światowy Dzień Sportu  

7. Światowy Dzień Zdrowia  

Międzynarodowy Dzień Walki na 

Poduszki  

8. Międzynarodowy Dzień Romów  

9. Światowy Dzień Gołębia  

10. Dzień Rodzeństwa  

11. Dzień Radia  

12. Dzień Czekolady  

13. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 

Katyńskiej  

14. Dzień Patrzenia w Niebo  

15. Światowy Dzień Sztuki  

16. Europejski dzień kontroli prędkości  

19. Dzień Rowerowy  

20. Dzień języka chińskiego  

21. Wielkanoc 

22. Śmigus dyngus  

23. Światowy Dzień Książki  

24. Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony w 

Pracy  

25. Światowy Dzień Pingwina  

26. Światowy Dzień Własności 

Intelektualnej  

29. Międzynarodowy Dzień Tańca  

30. Międzynarodowy Dzień Jazz



 


