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O DZIAŁALNOŚCI MŁODSZYCH UCZNIÓW … 
 

„KOLEJNY ROK ZNOWU MINĄŁ, KOLEJNY ROK JEST JUŻ HISTORIĄ…” 
31 maja odbyła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego dla 

klas początkowych. Wszystkim uczniom, którzy świetnie opanowali materiał 

nauczania dyrektor szkoły pan Romuald Grzybowski wręczył dyplomy za pilną 

naukę, a uczniom klasy czwartej – świadectwa ukończenia etapu początkowego. 

Gratulował najlepszym uczniom, a wszystkim życzył szczęśliwych i bezpiecznych 

wakacji. 

Po uroczystym apelu uczniowie, wychowawcy i rodzice przy wspólnej 

herbatce wspominali miniony rok szkolny, który przeleciał bardzo treściwie i 

szybko. 

Zostało wiele dobrych wrażeń, którymi pragniemy się podzielić. 
 

W świecie iluzji 
20 października, współpracując z Centrum 

Trockiego Stowarzyszenia Kultury i Rzemiosła, uczniowie 

klas 2-7 wraz z nauczycielkami Wiolettą Naumowicz, 

Renatą Matickienė i Elwirą 

Lavrukaitienė zwiedzili Muzeum 

Techniki i Energetyki w Wilnie, które 

mieści się w budynku dawnej 

elektrowni miasta. 

W muzeum uczniowie mieli 

nietradycyjną lekcję edukacyjną 

"Iluzje: nauka, mistyka czy oszustwo?". 

Podczas zajęcia byli zauroczeni 

złudzeniami i iluzjami optycznymi. Dowiedzieli się wiele o 

iluzjach, o ich właściwościach i co to jest miraż. Poznali 

przykłady tego, jak nasz mózg potrafi oszukiwać, jak 

zastępuje rzeczywisty obraz tym, co w rzeczywistości nie 

istnieje. Poznali 

figury niemożliwe, 

które nie mogłyby 

być wykonane w rzeczywistości, a są 

tylko iluzją odebraną przez ludzkie 

oko. 

Wiele satysfakcji i radości 

uczniowie mieli z możliwości 

dotknięcia oraz zobaczenia różnych 

przyrządów służących do tworzenia 

iluzji. Zachwycali się ruchomymi 

obrazami, podziwiali obrazki 3D, sami 

mogli eksperymentować, odkrywając inne niesamowite 

iluzje optyczne. 

Wycieczka do Muzeum Techniki i Energetyki była 

interesująca, informacyjna, atrakcyjna i bardzo udana.  

Najmłodsi pożegnali jesień 
Jak każdego 

roku uczniowie klas 

początkowych oraz 

wychowankowie grupy 

przygotowawczej mieli 

tradycyjne święto 

„Pożegnania Jesieni”. 

24 listopada 

lekcje odbywały się nietradycyjnie, gdyż każda klasa miała 

za zadanie nabyć jak najwięcej wiadomości o drzewach 

liściastych, iglastych, owocowych oraz o rodzajach 

warzyw. Dzieci wraz z wychowawczyniami szukały 

informacji w Internecie, w encyklopediach, szykowały 

plakaty, zagadki oraz inscenizacje i piosenki. Nowo nabytą 

wiedzą podzielili się ze swymi młodszymi i starszymi 

przyjaciółmi, przedstawiając przyszykowane plakaty i 

prezentacje.   

Na zakończenie imprezy, dzieci miały wesołą 

zabawę przy muzyce oraz słodki poczęstunek przy 

herbatce, o który zadbali rodzice.  

Dzień był udany, pełen wrażeń i cudownych emocji!

Mikołajki z "Koziołkiem Matołkiem" 
6 grudnia dzieci z grupy 

kształcenia przedszkolnego oraz z klas 

1-5 obchodziły Mikołajki nieco inaczej, 

niż co roku. W tym dniu dzieci miały 

wyjazd do Pałacu Kultury w Trokach, 

gdzie na nich czekały miłe 

niespodzianki. 

Dzięki organizacji Trockiego 

Rejonowego Oddziału ZPL z prezesem i 

posłem na Sejm RL Jarosławem 

Narkiewiczem oraz zawdzięczając 

Edwardowi Kiejzikowi, dyrektorowi 

Pałacu Kultury w Trokach, uczniowie 

obejrzeli spektakl Polskiego Studia 

Teatralnego w Wilnie „Przygody 

Koziołka Matołka”. 

Zaraz po spektaklu na scenie 

pojawił się św. Mikołaj z ogromnym 

workiem, który spełnił swoje świąteczne 

zadanie i obdarował każde dziecko 

prezentem. Na twarzach maluchów widać 

było wielkie wzruszenie i zadowolenie.  

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANDRZEJA STELMACHOWSKIEGO W STARYCH TROKACH 

Czerwiec, 2018 r. 

https://ozety.edu.pl/8-aktualnosci-biezace/1277-kolejny-rok-znowu-minal-kolejny-rok-jest-juz-historia.html


Zabawa karnawałowa z Pipo i Mipo 
29 grudnia odbyła sią zabawa karnawałowa dla 

grupy kształcenia przedszkolnego oraz 

klas 1-5. 

Karnawał – to fantastyczny czas 

zabaw i radości, szczególnie dla dzieci, 

którym ogromną radość sprawia 

wcielanie się w postacie bajkowe. Na 

balu były wróżki, królewny, czarownice, 

koty, wszystkich nie sposób wymienić! 

Przebierańcy świetnie się bawili w 

towarzystwie klaunów Pipo i Mipo, którzy potrafili 

wciągnąć uczniów, nauczycieli oraz 

rodziców do licznych konkursów, gier, 

zabaw, rozbawić i tych nieśmiałych! 

Na zakończenie czekała miła 

niespodzianka, gdyż do szkoły zawitał 

święty Mikołaj. Wszystkich serdecznie 

przywitał, rozdał słodkie upominki i 

obiecał, że wróci w przyszłym roku.  

 

Nasze sukcesy w Rejonowym Konkursie Recytatorskim „Zima w poezji” 
W mroźny dzień, 28 lutego 2018 r., w Gimnazjum 

im. Longina Komołowskiego w Połukniu odbył się 

Rejonowy Konkurs Recytatorski „Zima w poezji” dla 

wychowanków grup kształcenia przedszkolnego oraz 

uczniów klas I – IV. 

Celem konkursu było popularyzowanie twórczości 

poetów piszących dla dzieci, zainteresowanie dzieci poezją, 

uwrażliwienie na piękno obrazu zimy w poezji oraz uczenie 

rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

W konkursie udział brali uczniowie z polskich szkół 

rejonu trockiego. Z naszej szkoły do konkursu w czasie 

eliminacji szkolnych zostało wytypowanych 7 

dziewczynek. 

Uczestnicy recytatorskich zmagań byli świetnie 

przygotowani i bardzo przejęci. Dzieci deklamowały 

wiersze o bałwankach, padającym śniegu, zabawach na 

sankach, na nartach. Po wysłuchaniu uczniów, jury (w 

składzie którego była też nasza polonista metodyk Pani 

Irena Orłowa) wyłoniło najlepszych spośród najlepszych. 

Niezwykle się cieszymy i jesteśmy dumni z tak 

wysokich wyników i sukcesów, gdyż każde dziecko z 

naszej szkoły z 

godnością 

zaprezentowało 

swoją 

placówkę. Cała 

„siódemka” 

powróciła z 

nagrodami i 

dyplomami. 

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody i 

dyplomy. Gratulujemy zwycięzcom.  
 

Oto lista nagrodzonych: 
Gabriela Wansowicz – III miejsce pośród dzieci 

grup kształcenia przedszkolnego (wych. Galina 

Gryniewicz); 

Gabriela Klebeko – I miejsce i Paulina 

Naumowicz – III miejsce pośród klas drugich (wych. 

Elwira Lavrukaitienė); 

Beata Baranowska – II miejsce pośród klas 

trzecich (wych. Wioletta Naumowicz); 

Anna Baranowska – I miejsce pośród klas 

czwartych (wych.  Wioletta Naumowicz); 

 

Darija Beskarawajewa – wyróżnienie pośród klas 

pierwszych (wych. Łucja Kašėtienė); 

Dominika Tomaszewicz - wyróżnienie pośród klas 

trzecich (wych. Wioletta Naumowicz). 

Najmłodsi też podróżują i poznają Ojczyznę 
Tuż po Wielkanocy, po feriach wiosennych, 

uczniowie klas początkowych wyruszyli w podróż, która 

dla niektórych była pierwszym tak odległym wyjazdem. 

Był to wyjazd do Wisagini, do partnerskiego progimnazjum 

z rosyjskim językiem nauczania. Placówka ta podpisała 

umowę o współpracy z naszą szkołą, by realizować projekt 

kulturalny 

„Otwórz 

serduszko na 

święto”, 

finansowany 

przez 

Departament 

Mniejszości 

Narodowych 

przy Rządzie 

Republiki Litewskiej. Trzecią szkołą partnerską jest 

progimnazjum „Atżalino” z Kowna z litewskim językiem 

nauczania (Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazija). 

 Wczesnym rankiem, o godz. 7.00, wszyscy 

uczniowie i nauczyciele w dobrym nastroju i z 

zainteresowaniem czekali na odjazd. Chociaż podróż trwała 

3 godziny w jedną stronę, dzieci nie czuły się zmęczone. 

Gospodarze powitali nas tradycyjnym ciastem „kulicz”, 

które jest symbolem 

prawosławnego 

święta Pascha. 

Następnie zaprosili 

na obejrzenie 

koncertu, 

przedstawiającego 

tradycje i obyczaje 

wielkanocnych świąt 

oraz kulturę 

rosyjską. 

Po koncercie dzieci miały możliwość zapoznać się z 

nowymi przyjaciółmi, zabawić się w gry i zabawy 

towarzyskie, skosztować słodyczy i wypieków 

wielkanocnych. 

Zwieńczeniem wyjazdu było zwiedzenie 

Ignalińskiej Elektrowni Atomowej oraz zapoznanie się z 

miastem i jego urokami. 

Wycieczka była udana, poznawcza i informacyjna. 

Dzieci wróciły do domu pełne wrażeń i nowych przeżyć.
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Tu ważna jest każda litera … 
Pisanie ręczne ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 

wielu umiejętności, takich jak zdolność do skupienia uwagi, 

koncentracja i pamięć. W słowach, których uczymy się, 

pisząc ręcznie, robimy mniej błędów niż w wyrazach 

poznawanych podczas korzystania z komputera. Kaligrafia 

ułatwia uczniom zapamiętywanie i rozpoznawanie liter. 

20 kwietnia 2018 roku nauczycielki nauczania 

początkowego Szkoły Podstawowej im. Andrzeja 

Stelmachowskiego w Starych Trokach Łucja Kašėtienė, 

Wioletta Naumowicz i Elwira Lavrukaitienė, chcąc 

przypomnieć cenną sztukę ładnego i starannego pisania, po 

raz drugi zorganizowały rejonowy konkurs kaligrafii „Złote 

piórko“ wśród uczniów klas 1-4 szkół polskich rejonu 

trockiego. W konkursie wzięło udział 32 uczniów, którzy 

byli zwycięzcami w poszczególnych klasach w swoich 

szkołach. 

Celem konkursu było rozpowszechnianie wśród 

uczniów sztuki kaligrafii oraz doskonalenie umiejętności 

odręcznego pisania. Uczestnicy mieli za zadanie pięknie 

przepisać tekst, w którym liczyła się umiejętność płynnego, 

ciągłego pisania, estetyczne łączenie liter, prawidłowe 

rozmieszczenie całości na kartce oraz pisanie bez błędów. 

Zgodnie z regulaminem komisja w składzie: 

polonistki Ireny Orłowej, nauczycielek nauczania 

początkowego Ali Pucz i Iwony Grigienė, oceniła 

staranność pisma (kształt i łączenie liter), estetykę pisma 

(bez skreśleń, poprawek), czytelność, bezbłędność, 

rozmieszczenie tekstu (zachowanie marginesów, właściwe 

przenoszenie wyrazów). 

Z naszej placówki zwycięstwa wywalczyły 

dziewczynki (naucz. Wioletta Naumowicz): 

Anna Baranowska, klasa IV- I miejsce 

Alicja Baranowska, klasa IV- II miejsce 

Karina Stankiewicz, klasa III - wyróżnienie 

Strony przygotowała Elwira Lavrukaitienė 

Starszy nauczyciel nauczania początkowego  

 

Z wizytą u Matki Bożej 
W dniu 29 maja 

uczniowie kl. 4 i 5, którzy w 

ubiegłym roku przyjęli po 

raz pierwszy I Komunię 

świętą, odwiedzili Matkę 

Bożą w Trokach – z okazji 

Jubileuszowego Roku 300-

lecia koronacji tego obrazu 

oraz Jubileuszowego Roku 

Matki Bożej Trockiej – 

Opiekunki Litwy. 

To była szczególna 

wycieczka edukacyjna – pod 

opieką pań Wiolety 

Naumowicz i Magdaleny 

Klepki – nie tylko poznanie historii obrazu, szczególnie 

ważnej dla historii Litwy i Polski, ale także przypomnienie 

sobie, że to właśnie Maryja – jest naszą Matką, która 

opiekuje się każdym, czy małym czy dużym, a także 

naszymi rodzinami i całymi narodami. 

Od 3 września 2017 r. kościół w Trokach nosi nazwę 

Bazyliki pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w 

Trokach, to 

uroczyste i 

podniosłe określenie 

jest uznaniem, jak 

wiele łask to miejsce 

modlitwy przyniosło 

w historii i 

współcześnie. 

Uczniowie zapoznali się także z historią samych 

Trok, słownictwem określającym życie w średniowiecznym 

Księstwie Litewskim, najważniejszymi wydarzeniami życia 

codziennego, kulturą i religią. 

Ale był to także czas świętowania i radości – czas na 

wypoczynek, spacer nad jeziorami trockimi i lody.                                           

  S. Magdalena Klepka  

AKADEMIA MŁODEGO DZIENNIKARZA
W słownikach języka 

polskiego spotykamy definicje 

wyrazu "szkoła"... Według 

"Słownika języka polskiego" PWN, 

Warszawa 2002 jest to instytucja 

oświatowo-wychowawcza, której 

zadaniem jest kształcenie i 

wychowanie. Owszem, uczniowie w 

każdej szkole otrzymują wiedzę, są 

wychowywani. Różni się często 

sposób, w jaki to się robi. 

W Szkole Podstawowej im. 

Andrzeja Stelmachowskiego w 

Starych Trokach tradycyjnie 

odbywają się lekcje, ale pewna część 

zajęć edukacyjnych jest prowadzona 

poza murami placówki oświatowej, 

w innym otoczeniu. Są tu dość często 

organizowane wyjazdy edukacyjne – 

te bliskie i te dalsze. 

Od kilku lat, przy współpracy 

z Gimnazjum w Grzegorzewie, 
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uczniowie mają możliwość wyjazdu do Małopolski. Mają 

taką wspaniałą możliwość dzięki Fundacji "Genealogia 

Polaków" z Panem Prezesem Marcinem Niewaldą na czele. 

Natomiast sprawami organizacyjnymi takiego wyjazdu, 

załatwieniem wszystkich niezbędnych spraw zajmuje się 

Przyjaciel szkół w Grzegorzewie i Starych Trokach Pan 

Maciej Jerzy Rajpolt. Spraw takich jest niezmiernie dużo, 

mi.in. załatwienie noclegów, wyżywienia, zajęć 

edukacyjnych, warsztatów, wycieczek. Wszystkiego nie 

sposób wymienić. No i, oczywiście, znalezienie wsparcia 

finansowego, dzięki któremu koszta wyjazdów 

uczniowskich nie są zbyt wygórowane. 

W maju b.r. 20-osobowa grupa ze Starych Trok wraz 

z przyjaciółmi z Grzegorzewa po raz kolejny udała się na 

tygodniowy pobyt do Małopolski. Zarząd Fundacji 

Genealogia Polaków zaprosił młodzież polskich szkół na 

Litwie do udziału w warsztatach dziennikarskich 

organizowanych wspólnie z 

Uniwersytetem Pedagogicznym w 

Krakowie Wydział Dziennikarstwa oraz 

Radiem Kraków. Tematem warsztatów 

była rola Józefa Piłsudskiego w 

odzyskaniu niepodległości przez Polskę. 

Zajęcia odbywały się na terenie 

Uniwersytetu Pedagogicznego, Radia 

Kraków oraz w miejscach związanych z 

osobą Naczelnika w Krakowie. 

Pobyt w Polsce był bardzo 

szczegółowo splanowany, by ten króciutki tydzień spędzić 

jak najkorzystniej. Podstawowym celem wyjazdu był udział 

w warsztatach dziennikarskich, które zorganizowano na 

Uniwersytecie Pedagogicznym. W ciągu kilku dni 

uczniowie mieli okazję zapoznać się z pracą dziennikarzy, 

czyli poznać gatunki dziennikarskie, skład tekstu, specyfikę 

dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego. Mogli też wiele 

się dowiedzieć o roli fotografii w dziennikarstwie i 

tajnikach ich robienia. Wiele ciekawostek poznali również z 

historii fotografii, mody.  

Niezmiernie ważne spotkanie odbyło się w Krakowie 

i przedłużyło się w Łazach. Było to spotkanie z Tomaszem 

Jamrozem - Piłsudskim, który jest krewnym brata Józefa 

Piłsudskiego, Adama, a jego pradziadek ze strony matki 

służył w Legionach. Uczniowie stwierdzili, że wysłuchane 

historie z ust krewnego Marszałka żywiej do nich 

przemówiły niż informacje z kart podręcznika. 

Oprócz warsztatów zaplanowany był również czas 

na zwiedzanie, wyjście w Tatry, wycieczka do jaskini, 

ogniska, basen.  

Wszystko, co dobre, szybko się 

kończy. Nadszedł dzień powrotu do 

domu. Choć stęsknieni za domem i 

rodziną, uczniowie pragnęliby 

przedłużyć pobyt wśród przyjaciół w 

Małopolsce. 

Pragniemy podziękować 

wszystkim, kto się przyczynił do 

zorganizowania wspaniałego pobytu w 

Macierzy, czyli Fundacji Genealogia 

Polaków, pracownikom Uniwersytetu 

Pedagogicznego oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu, 

przewodnikom, księżom, rodzinom przyjmującym dzieci, 

darczyńcom, wszystkim ludziom wielkiego serca. 
 

Wrażenia uczniów po pobycie w Polsce 

Uważam, że warto wyjeżdżać na takiego typu 

wycieczki, ponieważ można nie tylko zwiedzić dużo 

przepięknych miejsc, lecz także poznać coś nowego np. 

jakie są rodzaje dziennikarstwa, jak ważna jest fotografia 

lub zdjęcie w tekście, jak pracuje się w radiu. Pomimo tego 

wspaniałego doświadczenia mieliśmy także niesamowite 

wycieczki. Jedną z tych, która najbardziej mi się 

zapamiętała, była wycieczka w góry. Widzieliśmy 

przepiękne krajobrazy, ogromne terytoria żywej przyrody, 

można było zobaczyć przecudne góry. Jeżeli nawet droga na 

szczyt była niełatwa, przebyć ją wartało, by zobaczyć ten 

niesamowity widok.                       Karolina Kaszetaite, 6 kl. 
 

W Polsce na Uniwersytecie Pedagogicznym 

nauczyliśmy się, jak stworzyć gazetę. Mieliśmy tam lekcje 

przy komputerach, wykłady. Lekcje były bardzo 

interesujące, wszyscy uczestniczyli aktywnie. Po 

warsztatach pojechaliśmy w góry w Zakopanym. 

Wspinaliśmy się przez 4 godziny, ale widok, który 

zobaczyliśmy w końcu był wart tego wysiłku. Na drugi 

dzień pojechaliśmy też w góry tylko w Bukowinie. Góry 

były niesamowite. Podróż była bardzo udana, mieliśmy 

aktywny czas, graliśmy w piłkę, tańczyliśmy, śpiewaliśmy. 

Chcę, by ta podróż powtórzyła się w przyszłym roku.                                                                                                                                

Kamil Milewskij 9 kl.   

                               

Zobaczyliśmy dużo pięknych widoków w górach. 

Szliśmy w Tatry, zwiedziliśmy Zakopane. Zwiedzanie gór 

było ciężkie, ale było tego warte, ponieważ zobaczyć te 

widoki przynajmniej 1 raz w życiu naprawdę warto. 

Nauczyliśmy się robić gazetę, pracować z 

programem komputerowym. Zwiedziliśmy Uniwersytet 

Pedagogiczny. Poznaliśmy prawnuka J. Piłsudskiego, który 

opowiedział o podróżach i zasługach pradziadka. 

Zwiedziliśmy Kraków - Stare Miasto, muzea. 

Jest to jedna z najlepszych wycieczek do Polski w 

moim życiu!!! Chcę, aby taka podróż odbyła się 

niejednokrotnie.                      Maksymiljan Stankiewicz 9 kl. 
 

Warsztaty dziennikarskie, w których brałem udział, 

były wspaniałą możliwością, by nauczyć się dużo nowego i 

ciekawego o dziennikarstwie radiowym i telewizyjnym. 

Nauczyliśmy się tworzyć swoje czasopismo w programie 

komputerowym lub sposobem ręcznym. Na warsztatach 

dziennikarskich dowiedzieliśmy się także o fotografii i 

modzie. Cieszę się, że znów mogłem zwiedzić Polskę. 

Byliśmy w Krakowie, gdzie nas ciepło i bardzo miło 

przyjęli. Zwiedziliśmy Tatry, gdzie mogliśmy podziwiać 

zachwycające widoki. Chociaż w górach spotkał nas ulewny 

deszcz i byliśmy zmęczeni, powróciliśmy pełni wrażeń i 

nowych przeżyć.                             Norwid Ławrukaitis 6 kl. 
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Tak, było warto, ponieważ poznaliśmy dużo nowego: 

jak pracować z programem do modelowania czasopism, 

gazety, także nauczyli nas robić ładne zdjęcia. Opowiadano 

nam, jak zredagować tekst, sformułować zdania. Ale była 

nie tylko nauka, także zwiedzaliśmy Polskę, takie miasta jak 

Kraków, Łazy, Bukowinę. W Krakowie zwiedziliśmy 

starówkę, widzieliśmy pomnik A. Mickiewicza. Bardzo mi 

spodobał się program z prawnukiem J. Piłsudskiego. 

Poznałem dużo historii związanej z Polską. 

Ale nie mniej ważne to, że 

byliśmy w górach, w Zakopanym. 

Widzieliśmy piękne widoki. Można 

nawet powiedzieć, że stęskniłem się za 

Polską, chociaż minęło tylko kilka dni. 

To był bardzo pięknie spędzony czas z 

kolegami. Chcę jeszcze wyjechać w 

taką podróż. 

Daniel Sinkiewicz 9 kl. 

 

Wyjazd do Polski był warty, 

ponieważ dużo poznałem, także 

dobrze spędziłem czas z kolegami z Grzegorzewa i Starych 

Trok. Zwiedziliśmy góry, Muzeum Matejki, Uniwersytet 

Pedagogiczny, Radio Kraków. Na Uniwersytecie nas uczyli 

wydać swoją własną gazetę, w Radiu Kraków z nami robili 

wywiad. Także podziwialiśmy góry, na które szliśmy cztery 

godziny, gdzie zobaczyliśmy bardzo piękne widoki. 

Czas wolny spędzaliśmy na ulicy, graliśmy w piłkę 

nożną, siatkówkę, słuchaliśmy muzyki. Mieliśmy bardzo 

ważne spotkanie z prawnukiem Józefa Piłsudskiego. 

Opowiedział nam o J. Piłsudskim. Moim zdaniem czas, 

który spędziliśmy w Polsce był fajny, myślę, że jeszcze 

odbędzie się taka wycieczka i znowu spotkamy się wszyscy 

razem ...                  Tomasz Urbanowicz 9 kl. 

                                                  

Pobyt w Polsce był niesamowity. Byliśmy w jaskini 

w Łazach. Było spotkanie z Tomaszem Jamrozem 

Piłsudskim. Jest on potomkiem Józefa Piłsudskiego, jest 

bardzo do niego podobny. Zwiedzaliśmy Kraków. W 

Krakowie byliśmy w muzeum galerii. Chodziliśmy w góry 

Tatry. Był deszcz, ale widzieliśmy cudowne widoki gór. W 

górach byliśmy dwa dni. Próbowaliśmy oscypki, ich smak 

przypomina góry. Wolny czas spędzaliśmy w basenie. 

Uczyliśmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym. Nauczyli 

nas pisać gazetki, były warsztaty dziennikarskie. Były 

lekcje o fotografii, modzie i gazetkach. Warto było jechać 

do Polski na warsztaty dziennikarskie, aby nauczyć się 

pisać gazetki. W dzieciństwie chciałam być dziennikarką i 

dotychczas chcę nią zostać.  Mamy pełny bagaż wrażeń.                                                                      

Justyna Baranowska, 7 kl.   

                                                                                                              

Pobyt w Polsce był bardzo dobry. Zwiedzaliśmy 

dużo miejsc, było dużo wycieczek i wyjazdów. Myślę, że 

najwartościowsze były warsztaty dziennikarskie na 

Uniwersytecie Pedagogicznym. Z początku uczyliśmy się, 

jak prawidłowo robić gazetę, co w niej 

musi być, a czego być nie powinno. 

Także poznałem prawidło 5V+H (co 

oznacza z angielskiego When?  Why? 

Where? Who? What? + How?) to była 

teoria i potem była praktyka na 

komputerach. Na komputerach 

próbowaliśmy stworzyć gazetę. Na 

drugi dzień była lekcja o fotografii, jej 

historii i o pierwszych aparatach 

fotograficznych. Potem była lekcja o 

modzie i o tym, co trzeba nosić. I 

wiele różnych rzeczy na temat ubrania. Wygląda mi, że było 

warto jechać na kursy dziennikarskie dlatego, że 

dziennikarstwo będzie potrzebne w dalszym życiu, jeżeli 

ktoś postanowi, zrobić swą gazetkę, to te szkolenia będą mu 

potrzebne. 

Waldemar Jankauskas 7 kl. 

   

Odpowiedziałem tak, bo było bardzo interesująco. 

Mieliśmy lekcję o tworzeniu gazety, o tym jak prawidłowo 

robić fotografie. Zapoznałem się z nowymi przyjaciółmi, 

spędziłem dobrze czas.   

Najpierw przyjechaliśmy do miasta Łazy, mieliśmy 

wolny dzień, graliśmy w piłkę nożną, chodziliśmy po 

mieście. Na drugi dzień spotkaliśmy się z prawnukiem J. 

Piłsudskiego. Opowiadał o J. Piłsudskim bardzo dużo. 

Trzeciego dnia pojechaliśmy do Krakowa, mieszkaliśmy w 

rodzinach.  Byliśmy na Starówce, w muzeum galerii. 

Czwarty spędziliśmy na Uniwersytecie Pedagogicznym. Na 

dzień piąty byliśmy znowu w Uniwersytecie 

Pedagogicznym, potem pojechaliśmy do basenu. W dniu 

szóstym i siódmym byliśmy w górach Tatrach. Tym się 

zakończyła nasza podróż.  Bardzo mi się spodobało!!! 

 Romuald Milewskij 7 kl. 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                   

 

Rejonowy konkurs z matematyki i biologii „Ekomat“ 
 Wreszcie nadeszło tak długo oczekiwane lato. 

Wymarzone ciepłe powietrze, zabawy i dużo innych 

różnych atrakcji.   

Chce się tylko kąpać, 

opalać i zabawiać się, 

lecz, niestety, 

obowiązuje nas jeszcze 

szkoła i nauka.  
W tak piękny, 

upalny letni dzień, 4 

czerwca, uczniowie 

wszystkich polskich szkół rejonu trockiego byli zaproszeni 

na rejonowy konkurs z matematyki i biologii „Ekomat“, 

który odbył się w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego 

w Połukniu. Więc z sześcioosobową drużyną, w skład 

której weszli: Kamila Edyta Fominowa i Ewelina 

Gryniewicz z 10 klasy, Kamil Milewskij i Emilia Irena 

Baranowska z 9 klasy, Waldemar Jankauskas i Justyna 

Baranowska z 7 klasy oraz nauczycielka matematyki 

Renata Szuscickaja, wyruszyliśmy w podróż. 
W konkursie udział wzięły cztery drużyny: dwie 

drużyny z Gimnazjum w Trokach, drużyna z Gimnazjum 

im. Longina Komołowskiego w Połukniu oraz my, drużyna 

„Alfa“ ze Szkoły Podstawowej im. Andrzeja 
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Stelmachowskiego ze Starych Trok. Każda grupa miała 

pracę domową - zaprezentowanie siebie. Konkurs składał 

się z trzech części, każda zawierała 10 pytań. Były one 

ciekawe, zadania ułożone pomysłowo. Każde dziecko 

miało możliwość wykazać siebie w dziedzinie biologii i 

matematyki. 
Nasza drużyna zajęła drugie miejsce, z czego 

uczniowie się bardzo cieszyli. Grupa otrzymała dyplom 

oraz każde dziecko otrzymało prezenty, więc nikt nie wrócił 

do domu z pustymi rękoma 
Takie konkursy wzmacniają i doskonalą 

umiejętności matematyczne oraz kształtują pozytywne 

myślenie o matematyce, że matematyka jest wokół nas i ma 

zastosowanie w licznych dziedzinach życia. 
 Renata Szuscickaja,  

nauczyciel matematyki

Imprezy polonistyczne 
25 października b.r. w Gimnazjum im. Longina 

Komołowskiego w Połukniu odbyła się 26. edycja 

konkursu recytatorskiego im. Adama Mickiewicza "Kresy – 

2017". 

Naszą szkołę reprezentowały 

trzy uczennice 5 klasy: Amelia 

Naumowicz, Kornelia Pilecka oraz 

Agnieszka Sinkiewicz. 

Wszyscy uczestnicy konkursu 

byli podzieleni na trzy grupy 

wiekowe, nasze dziewczynki 

wystąpiły w grupie najmłodszej- do 

12 lat. Bardzo ładnie recytowały 

wybrane utwory poetyckie. 

 

Wielką radość sprawiła Amelia Naumowicz, która 

zajęła 1. miejsce. Recytowała utwory autorstwa Juliana 

Tuwima "Gdyby" oraz Jana Brzechwy "Wiosenne 

porządki". 

Gratulujemy Amelii wspaniałego występu. Kornelii i 

Agnieszce życzymy dalszych prób recytatorskich oraz 

powodzenia. Przewodniczący komisji Pan Edward Kiejzik 

– dyrektor Domu Kultury w Trokach, aktor- zauważył, że 

Kornelia ma niezaprzeczalny talent aktorski. 

9 listopada Amelia Naumowicz wzięła udział w 

republikańskim konkursie "Kresy – 2017", który się odbył 

w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. 

Od lat w naszej szkole jest organizowany konkurs 

ortograficzny "Polskie dyktando. Stare Troki". 23 marca 

2018 roku odbyła się 14. edycja tej imprezy polonistycznej. 

W konkursie biorą udział przedstawiciele 6 -8 klas szkół z 

polskim językiem nauczania z rejonu trockiego. Naszą 

szkołę przedstawiła 4 – osobowa grupa uczniów: Karolina 

Prokopjewa i Norwid Ławrukajtis z 6 kl. oraz Ałan 

Gudalewicz i Romuald Milewskij – z 7. 

Powodzenie sprzyjało Karolinie Prokopjewej, która 

zajęła 3. miejsce wśród uczniów 6 klas. 

Okres wiosenny obfituje w różne imprezy i 

konkursy szkolne oraz rejonowe, dlatego uczniowie mogą 

się wykazać swoimi wiadomościami i umiejętnościami. 

Gimnazj

um w Trokach 

od wielu lat 

jest 

organizatorem 

konkursu 

recytatorskiego 

poświęconego 

poezji Barbary 

Sidorowicz, 

której życie, praca zawodowa i twórczość związane były z 

Ziemią Trocką. Uczniowie recytują wiersze Pani Barbary 

oraz mają możliwość przedstawić własną twórczość 

poetycką. Z tej możliwości przeważnie skorzystają 

uczniowie klas starszych. 18 maja b.r. W konkursie wzięły 

udział cztery uczennice z naszej szkoły: Brigita 

Butkiewicziutie, Amelia Naumowicz, Kornelia Pilecka oraz 

Agnieszka Sinkiewicz. Nie był to, niestety, najszczęśliwszy 

dzień dla dziewczynek – nie zajęły żadnego miejsca w 

konkursie. Ale jest to niezwykle cenne doświadczenie, gdyż 

dowolny występ na scenie, przed większą publicznością 

kształtuje w dziecku odwagę, jest też dowodem na to, że 

dziecko przezwycięża swój strach i tremę. 

Wielkim świętem języka ojczystego jest na Litwie 

olimpiada języka polskiego dla uczniów klas 11 – 12. 

Poloniści z 

Gimnazjum im. 

Henryka 

Sienkiewicza w 

Landwarowie 

postanowili 

organizować 

miniolimpiadę 

dla uczniów klas 

9 – 10 szkół z polskim językiem nauczania rejonu 

trockiego. Konkurs ten ma na celu przygotowanie 

młodzieży do olimpiady krajowej oraz zapoznanie z 

zasadami panującymi podczas "dużej" olimpiady. 

23 maja 2018 roku dwie uczennice 10 kl. Szkoły 

Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych 

Trokach – Ewelina Gryniewicz i Kamila Edyta Fominowa - 

wzięły udział w takim właśnie konkursie. Pisały pracę 

twórczą oraz rozwiązywały sprawdzian językowy. 

Ewelina i Kamila wybrały taki sam temat 

wypracowania – pisały o niedzieli..." Była to niedziela, 

więc gdy słońce wybiło się już dobrze w górę(...). 

Stworzyły niezwykle interesujące historyjki, w których 

same były bohaterkami. No, cóż... ich trud był wysoko 

oceniony przez komisję i Ewelina zajęła 2., a Kamila 3. 

miejsce wśród około 20 uczestników konkursu. 

W tym samym dniu uczniowie 5 klas zmagali się w 

konkursie ortograficznym "Ortografka". Szkołę 

reprezentowała Amelia Naumowicz. Mimo wielkiej tremy i 

niepewności stanęła na wysokości zadania i zajęła 

1.miejsce, z czego była niesamowicie zadowolona nie tylko 

sama, lecz również nauczycielka języka polskiego Irena 

Orłowa. 

W taki sposób uczniowie naszej szkoły dbają o język 

ojczysty – nie tylko pragną go poznawać, lecz też 

pielęgnować.  Naucz. metodyk jęz. polskiego  Irena Orłowa
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Zespół „Tęcza” 
2002 rok zapisał się na stałe do historii naszej 

szkoły, w tym bowiem roku powstał zespół „Tęcza”, 

założycielką którego była i obecnie kieruje Lilia Kieras. 

Umiejętnie łączy repertuar ludowo-religijny, odpowiadając 

na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Andrzeja 

Stelmachowskiego w Starych Trokach, rejonu trockiego i 

Litwy. 
Celem 

działalności 

zespołu jest 

kultywowanie i 

szerzenie polskiego 

folkloru w kraju i 

za granicą poprzez 

propagowanie 

wśród dzieci i młodzieży śpiewu i tańca, a w ten sposób 

uwrażliwienie na piękno sztuki, muzyki ludowej oraz 

religijnej. Dbamy, by oprócz tańca i pieśni wychowankowie 

uczyli się organizacji pracy, dyscypliny, odpowiedzialności, 

wrażliwości oraz służenia innym. 
Nasze występy stanowią nieodłączny element każdej 

szkolnej uroczystości, ale także bierzemy udział w 

festiwalach i konkursach rejonowych oraz krajowych. 

Współtworzymy oprawę artystyczną wydarzeń: Festiwalu 

Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej, Festynu 

Kultury Polskiej Ziemi Trockiej „Dźwięcz, polska pieśni”, 

Przeglądu zespołów szkół mniejszości narodowych i wiele 

innych. Angażujemy się w działalność środowiska, w 2017 

roku w Domu Kultury Polskiej w akcji charytatywnej 

„Maleńka miłość” – koncertowaliśmy na rzecz budowy 

oddziału dziecięcego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w 

Wilnie. 
W naszym repertuarze są także utwory religijne. 

Uświetniamy swoim występem szkolne jasełka, które są 

artystycznym i rodzinnym spotkaniem kilku pokoleń 

naszych wokalistów i tancerzy. Uczniowie, kończąc naukę, 

kontynuują przyjaźń z muzyką. Wyniesione doświadczenie 

i wartości przenoszą w dorosłe życie działając w innych 

zespołach. 
Ziemia trocka to niezwykły, wielonarodowościowy 

teren, od czasów Witolda była zamieszkana przez 

Litwinów, Polaków, Rusinów, Karaimów, doskonale nadaje 

się do obserwacji barwnych zwyczajów, które miejscowa 

ludność nadal kultywuje i pielęgnuje. Członkowie zespołu 

są ambasadorami kultury polskiej i litewskiej w świecie, 

uczestnicząc w projektach „Comenius” reprezentują Ziemię 

Trocką i Litwę we Francji, Anglii, Bułgarii, Grecji, Turcji, 

Włoszech na Cyprze oraz Rosji. 
Jesteśmy zapraszani na 

występy w Polsce: w 2016 i 2017 

roku byliśmy w Małopolsce: 

Iwanowice, Skawina, Modlnica - na 

Przegląd Folklorystyczny im. Józefa 

Lachnera, w Bukowinie Tatrzańskiej 

koncert z okazji Dnia Matki był 

transmitowany na żywo przez TVP 

„Podhale”. We wrześniu 2017 roku 

zespół brał udział w IX Kongresie Polskiej Federacji ,,Pueri 

Cantores”, który odbył się w Rzeszowie. 
W dobie obecnej solistka zespołu przygotowuje się 

do konkursu ,,Skowroneczek”, który odbędzie się w lipcu w 

Nowym Sączu. 

Choć jesteśmy młodym zespołem, lubimy 

wyjeżdżać, rozwijać swoje doświadczenia i poznawać 

nowych ludzi, w ten sposób wzbogacamy samych siebie, 

dzieląc się swoimi talentami i wsłuchując się w 

doświadczenia innych. Kierownik zespołu Lilija Kieras

 

Edukacja artystyczna uczniów 
Edukacja artystyczna jest kluczową częścią spójnej 

edukacji, pomagając w rozwoju wszechstronnej 

osobowości, społeczeństwa nastawionego na kulturę i 

kreatywność. Kreatywna ekspresja artystyczna pobudza 

wyobraźnię uczniów, inteligencję 

emocjonalną, krytyczne myślenie i 

różnorodność postaw, rozwija duchowy 

świat osoby. 

Ważne jest, aby każda szkoła 

oferowała jak najszersze możliwości 

rozwijania swoich artystycznych potrzeb 

w zakresie wyrażania siebie, kreatywnych 

umiejętności i doskonałości artystycznej. 

Nasi szkolni nauczyciele sztuki mogą twórczo pobudzać 

wyobraźnię uczniów, kreatywność, inteligencję 

emocjonalną, krytyczne myślenie i różnorodność postaw, 

rozwijać duchowy świat osoby i stymulować ich twórcze 

życie poprzez twórczy wkład. 

Nauczyciele szkolni umiejętnie dostosowują 

programy nauczania dla dzieci w różnym wieku. Ciągłe 

doskonalenie swoich kompetencji 

artystycznych, udział w seminariach i 

innych szkoleniach. Dzielą się 

najlepszymi praktykami. Szkoły często 

organizują wydarzenia artystyczne. 

Uczestniczy nie tylko w konkursach 

okręgowych, ale także w konkursach 

republikańskich. 

Nauczyciele starają się wzmacniać 

jakość swojej pracy, która zależy od: kompetencji 

nauczycieli; przydzielonych godzin; metod edukacyjnych; 

środowiska edukacyjnego oraz motywacji.
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Życie sportowe   
Wdrażanie dzieci i młodzieży do działalności 

sportowej spełnia szereg postulatów wychowawczych oraz 

kształci pożądane cechy osobowości: wytrwałość w 

dążeniu do osiągnięcia wyników, konsekwencję w 

postępowaniu, pokonywaniu oporów i przezwyciężania 

własnych słabości. Sport w naszej szkole uczy również 

wyrzeczeń i rezygnacji, hartu ducha, postawy sportowej, w 

której szacunek dla drugiego człowieka i etyczne 

postępowanie stanowią cel na równi z wynikami.          

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość brać 

udział w szeregu organizowanych zajęć, imprez i zawodów 

sportowych, organizowanych na terytorium naszej szkoły, 

rejonu, na terenach naszego państwa oraz poza granicami. 

Priorytetowymi dyscyplinami w naszej szkole są 

lekkoatletyka, tenis stołowy, siatkówka. Oczywiście, 

uczniowie mają możliwość uprawiać i inne dyscypliny 

sportowe, młodzież bierze udział i w letnich, i w zimowych 

rozgrywkach sportowych, a więc zapał sportowy dominuje 

w naszych dzieciach. Mamy imprezy tradycyjne i na nie 

uczniowie bardzo czekają. 

Już od czternastu lat, od 2003 roku, w naszej szkole 

odbywa się Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego dla 

dzieci i młodzieży. W 2018 roku, mamy nadzieję, będziemy 

obchodzić piękny jubileusz turnieju, ponieważ jest to 

tradycyjna międzynarodowa impreza, angażująca wielu 

miłośników sportu. Mamy wielu przyjaciół, 

zaprzyjaźnionych szkół i klubów sportowych. Mamy 

również przyjaciół z Polski, są to uczniowie ze szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, 

zaprzyjaźnieni jesteśmy ze sportowcami z Suwałk, 

Dobrzyniewa, Suraża. To wieloletnia współpraca sportowa. 

Nasza grupa tenisistów ma możliwość reprezentować naszą 

szkołę za granicą. Oprócz tego uczniowie biorą udział w 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły w Łomży, 

w turniejach KS ”Polonia” - w Wilnie, w rozgrywkach ligi 

tenisowej Litwy, w zawodach rejonowych, republikańskich. 

Głównym inicjatorem turnieju tenisa oraz entuzjastą 

sportu w naszej szkole jest dyrektor szkoły Pan Romuald 

Grzybowski. Tenis stołowy, siatkówka – to dyscypliny, w 

których pan dyrektor jest przykładem i zapałem sportowym 

dla wszystkich. 

Tenis stołowy jest bardzo szybką grą, wymagającą 

od zawodników niezwykle dyscypliny sportowej i 

oczywiście wielu treningów. Cieszy nas, że wśród 

tenisistów są też przedstawiciele naszej szkoły. Niejedno 

pokolenie tenisistów wyrosło w naszej szkole przez tyle lat. 

To oni mają poza sobą wiele turniejów i wygranych meczy. 

Cieszy, że w ciągu wielu lat niejeden puchar znalazł się w 

murach naszej szkoły. 

Ewelina Gryniewicz, uczennica 10 - ej klasy, której 

zamiłowanie do tenisa 

stołowego, siatkówki i 

sportu jest bliskie, mówi: 

„ W murach naszej szkoły 

poznałam wiele 

wszystkiego, otrzymałam 

ogromny bagaż wiedzy, a 

w sporcie zdobyłam 

wysokie osiągnięcia. Tenis stołowy jest niełatwą dyscypliną 

sportową, to gra indywidualna, potrzebuje wiele wysiłku, 

czasu i treningów. Jestem wdzięczna, że udało mi się 

splanować ten czas, oczywiście zawdzięczając 

nauczycielom i dyrektorowi tej szkoły. Uważam, że sport 

dyscyplinuje i kształci człowieka. Planuję po ukończeniu 

naszej placówki trenować dalej. ” 

Kamila Fominowa, która również w tym roku opuści 

mury naszej szkoły, potwierdza, że duch sportowy w naszej 

szkole jest mocny. Co roku podsumowanie roku szkolnego 

mamy w formie zawodów sportowych. „To piękne relacje 

sportowe – mówi dziewczyna - gdy na placu jest 

rozgrywany mecz siatkówki między nauczycielami naszej 

szkoły i uczniami. Są piękne wspomnienia”. 

Dziękujemy dla każdego, kto wziął udział w życiu 

sportowym naszej szkoły. Odbyły się imprezy sportowe i 

dla dorosłych. Braliśmy udział i w Letnich, i Zimowych 

Polonijnych Igrzyskach Światowych w Polsce.  Oczywiście 

jesteśmy wdzięczni za wsparcie i wszelkie podtrzymanie, 

aby te imprezy się odbyły.  

A więc, uprawiajmy sport dla piękna, radości i 

zdrowia. Dbajmy o swoją sprawność fizyczną, zachęcajmy 

też innych do udziału w życiu sportowym. Życzymy 

odważnie dążyć do celu, okazując szacunek zwycięzcom i 

pokonanym. 

Galina Gryniewicz 


