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Podsumowanie Konkursu Historycznego

„Czy znam histori´ Polski?”
Zgodnie
z
wczeÊniejszà
zapowiedzià 30 maja br. roku
mia∏ miejsce pierwszy Konkurs
historyczny „Czy znam histori´
Polski?” dla uczniów polskich
szkó∏ podstawowych, Êrednich i
gimnazjów na Litwie. Do konkursu przystàpi∏o ogó∏em 63
uczestników z 31 szkó∏ polskich
Wileƒszczyzny: 17 — z rejonu
wileƒskiego, 3 — z solecznickiego, 3 — z trockiego i 8 — z miasta
Wilna.
Test konkursowy sk∏adajàcy si´
z 30 pytaƒ obejmowa∏ okres historyczny od czasów najdawniejszych
do dziÊ. Mamy du˝à satysfakcj´, ˝e
uczniowie szkó∏ polskich na Litwie,
nie majàcy w szkole lekcji ani nawet
fakultatywu z historii Polski, w sumie
dobrze sobie poradzili z pytaniami
konkursowymi. Dziwi jednak nieco
fakt, ˝e uczniowie doskonale sobie
radzàc z datami i wydarzeniami bardzo odleg∏ymi, mieli spore trudnoÊci
z odpowiedzià na pytania dotyczàce
wydarzeƒ ostatniego dziesi´ciolecia.
Pytania konkursowe by∏y punktowane — za prawid∏owà odpowiedê
1 pkt., co po podsumowaniu da∏o
nast´pujàce wyniki: cztery osoby
uzyska∏y a˝ po 29 punktów, jedna
— 28 pkt., siedem — 27 pkt., siedem
— 26 pkt., dziewi´ç osób odpowiednio po 25 i 24 pkt.
Dobrà i g∏´bokà wiedzà przed-

miotu wykazali si´ uczniowie szkó∏
rejonowych: wileƒskiego — dwoje
uczniów z Dukszt zdoby∏o a˝ 29
punktów, odpowiednio z Czekoniszek
— 27 i 28 punktów, z Orze∏ówki — 27
pkt., dwie osoby z Korwia — po 27
pkt., ze Szko∏y Âredniej im. H. Sienkiewicza w Landwarowie — 27 pkt., ze
Szko∏y Âredniej w Dziewieniszkach
oraz Gimnazjum im. J. Âniadeckiego
po 27 pkt., co naprawd´ cieszy.
W∏aÊciwie nawet najs∏absza
odpowiedê przekracza∏a ponad
po∏ow´ mo˝liwych do zdobycia
punktów. I w tym miejscu nale˝à si´
ogromne podzi´kowania dla wszystkich nauczycieli, którzy pomogli
uczniom w przygotowaniu si´ do tego
konkursu i potrafili ich zach´ciç do
zg∏´biania wiedzy z historii Polski.
Tytu∏em zapowiedzi pragniemy poinformowaç, ˝e konkurs ten
postanowiliÊmy na sta∏e wpisaç do kalendarza tradycyjnych imprez naszego
Stowarzyszenia. Stàd te˝ apelujemy do
dyrekcji szkó∏ i nauczycieli o umieszczenie w rozk∏adzie ju˝ od 1 wrzeÊnia
br. zaj´ç fakultatywnych z historii,
kultury i sztuki polskiej, gdy˝ chyba
nikogo nie trzeba przekonywaç, ˝e
znaç histori´ swojego narodu i kraju
ojców to nie tylko zaszczyt, ale przede
wszystkim patriotyczny obowiàzek.
Gratulujàc zdobywcom najwi´kszej liczby punktów ni˝ej zamieszczamy list´ osób, które, dzi´ki ogromnemu zaanga˝owaniu si´ Oddzia∏u na

Litwie Fundacji Wspierania OÊwiaty
Polskiej za Granicà „Samostanowienie” i osobiÊcie jej prezesa Stanis∏awa
Pieszki, tytu∏em nagrody w tym konkursie wyjadà na wycieczk´ do Polski
w sierpniu br.:
1. Diana Koczan, Szko∏a Podst.
na Lipówce
2. Inessa Chmurec, Gimn. im.
Jana Paw∏a II
3. Wioletta Tymul, Gimn. im.
Jana Paw∏a II
4. An˝e∏a Zukowa, Szk. Âr. im.
Sz. Konarskiego
5. Bo˝ena Ingielewicz Gimn.
im. A. Mickiewicza
6. Agata Pietrowicz, Gimn. im.
A. Mickiewicza
7. Marcin Awin, Szk. Podst. im.
A. Wiwulskiego
8. Robert Karaêniewicz, Szk.
Podst. im. A. Wiwulskiego
9. Rafa∏ Kowalewski, Szk. Podst.
w Duksztach
10. Miros∏aw Zenowicz, Szk.
Podst. w Duksztach
11. Julia Leszczewska, Szk.
Podst. w Orze∏ówce
12. Jolanta Toczy∏owa, Szk.
Podst. w Orze∏ówce
13. Daniel Adomajtis, Szk. Âr.
w Mejszagole
14. Hubert Podskarbis, Szk. Âr.
w Mejszagole
15. Wiktor Wiszniewski, Szk.
Âr. w Czekoniszkach
16. Edward Sienkiewicz, Szk.

Âr. w Czekoniszkach
17. Natalia Mincewicz, Szk. Âr.
w Bujwidzach
18. Agnieszka Rawdo, Szk. Âr. w
Bujwidzach
19. Ewelina Gil, Szk. Âr. w Mickunach
20. Alona Ró˝yƒska, Szk. Âr. w
Mickunach
21. Julia Zborowska, Szk. Podst.
w Weso∏ówce
22. Dorota Naruszewicz, Szk.
Podst. w Weso∏ówce
23. Iwona Krukowska, Szk.
Podst. w Rzeszy
24. Katarzyna Taraszkiewicz,
Szk. Podst. w Rzeszy
25. Ma∏gorzata Hermanowicz,
Szk. Âr. w Awi˝eniach
26. Zyta Paszkiewicz, Szk. Âr.
im. St. Moniuszki w Kowalczukach
27. Iwona Czepukojç, Szk. Âr.
im. St. Moniuszki w Kowalczukach
28. Ewa Kondratowicz , Szk. Âr.
im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
29. Kamila Chalecka, Szk. Âr.
w Trokach
30. Kornelia Szymulewicz, Szk.
Âr. w Trokach
31. Wioleta Pilkiewicz, Szk. Âr.
w Dziewieniszkach
32. Andrzej ¸aszewski, Szk. Âr.
w Dziewieniszkach
33. Julia Kaczura, Gimn. im. J.
Âniadeckiego w Solecznikach
34. Rajmund Juro∏ajç, Gimn.
im. J. Âniadeckiego w Solecznikach

35. Eryk Dulko, Szk. Âr. im. M.
Baliƒskiego w Jaszunach
36. Pawe∏ Dajnowiec, Szk. Âr.
im. J. I. Kraszewskiego
37. Alina ˚ura∏owicz, Szk. Âr. i.
J. I. Kraszewskiego
38. Marzena Chmiel, Szk.
Podst. w Korwiu
39. Inesa Bogdan, Szk. Podst. w
Korwiu
40. Wies∏awa Stankiewicz, Szk.
Podst. w Kienie
41. Sabina Galiƒska, Szk. Podst.
w MoÊciszkach
42. Alina Lachowicz, Szk.
Podst. w Szumsku
43. Marek Pukiel, Szk. Podst.
im. Jana Paw∏a II w Wilnie
44. Aneta Baranowska, Szk.
Podst. w Starych Trokach
Wszyscy laureaci z tej listy proszeni sà osobiÊcie o pilny kontakt
telefoniczny ze Stowarzyszeniem
Nauczycieli „Macierz Szkolna” (pod
nr tel. 2333225 lub 2335691) w
celu pozostawienia swoich danych
kontaktowych, niezb´dnych w przygotowaniach organizacyjnych planowanego wyjazdu.
Uczestnikom i ich nauczycielom
raz jeszcze bardzo serdecznie gratulujemy i — do kolejnych spotkaƒ na
konkursach!
Józef Kwiatkowski
Prezes Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkó∏ Polskich
„Macierz Szkolna”

Wakacji nadszed∏ czas...

Zujuƒskie dzieci na biwaku
Wreszcie nadszed∏ tak d∏ugo i
z ut´sknieniem oczekiwany przez
braç szkolnà czas wakacji. Na trzy
miesiàce uczniowie po˝egnali si´
z ∏awà szkolnà, by do woli u˝yç
sobie letnich uciech. Tegoroczny
poczàtek lata, co prawda, nie
napawa∏ optymizmem odnoÊnie
pogody,
jednak
kalendarz
nieub∏aganie wskazuje, ˝e czerwiec wstàpi∏ ju˝ w swe w∏adania.
Uczniowie Szko∏y Âredniej w
Zujunach od lat kilkunastu majà
„swe w∏asne” upatrzone zakàtki
Wileƒszczyzny, dokàd udajà si´
na biwaki po trudach roku szkolnego. Jednak najbardziej lubiane i
najcz´Êciej odwiedzane sà okolice
Santoki. Dotàd przyjemnie czas
sp´dzali tam starszoklasiÊci. ZaÊ
w tym roku, 8 czerwca, przetrzeç
nieznane jeszcze dla siebie szlaki
turystyczne wybrali si´ uczniowie
klasy III ze swym wychowawcà Woj-

ciechem Klimaszewskim. Zwa˝ajàc
na fakt, i˝ ˝aden z nich dotàd nie
podró˝owa∏ pociàgiem, sama jazda
tym Êrodkiem lokomocji sprawi∏a
du˝à frajd´. Malownicza Santoka
spotka∏a wycieczkowiczów pi´knà
pogodà, Êwie˝ym, pe∏nym leÊnych
aromatów powietrzem i Êwiergotem
najró˝niejszego ptactwa. W´drówka
przez las sta∏a si´ jednoczeÊnie
Êcie˝kà
edukacyjnà,
poniewa˝
uczniowie mieli okazj´ na w∏asne
oczy zobaczyç to, czego si´ uczyli na
lekcjach przyrody — tu kwitnà wonne konwalie, tam „pracuje” dzi´cio∏,
w oddali kica∏ zajàc, od strony rzeki
s∏ychaç g∏oÊne chlup polujàcego
szczupaka...
Wreszcie ukazuje si´ pi´kna polana, na której mo˝na rozbiç obozowisko. Po marszu na Êwie˝ym powietrzu kiszki zaczynajà marsza graç,
wi´c na pierwszy ogieƒ idà kanapki.
No a kie∏baski potrzebujà ogniska,

wi´c wszyscy zgodnie znoszà chrust.
Wychowawca przy tym uprzedza, by
stàpaç w wysokiej trawie ostro˝nie
i niechcàcy nie nastàpiç na w´˝a
lub ˝mij´. Efektem tych s∏ów jest
przera˝enie malujàce si´ w oczach
trzeciaków i o wiele mniejszy zapa∏
do zbierania chrustu. Za chwil´ si´
okaza∏o, ˝e przestroga wychowawcy
nie by∏a „na zapas”. Spod zebranych
ga∏´zi wype∏znà∏ majestatycznie
m∏ody zaskroniec. Uczniowie mieli
wi´c okazj´ obejrzeç go z bliska i
przekonaç si´, ˝e rzeczywiÊcie jest
ca∏kiem niegroêny. Póêniej by∏o
te˝ ∏owienie ryb i ka˝dy, nawet kto
po raz pierwszy w ˝yciu trzyma∏
w´dk´ w r´ku, z∏owi∏ po kilka ∏adnych uklejek. Szczególnym sprytem wykaza∏a si´ w tym Danguolò
Autuch. Po pieczeniu i spo˝yciu
kie∏basek wychowawca zorganizowa∏
konkurs wiedzy przyrodniczej. Tutaj
najwi´cej s∏odkich nagród zgarnà∏

Jacek Romaƒczyk, który wie praktycznie wszystko o tym, „co w trawie
piszczy”.
Czas up∏ynà∏ szybko i pod wieczór nabierajàcy si∏y letni deszczyk
przypomnia∏ o tym, ˝e trzeba ju˝
si´ szykowaç do powrotu. Trzeciacy
po tym pierwszym w ˝yciu klaso-

wym biwaku tak zasmakowali w
obcowaniu z przyrodà, ˝e postanowili na przysz∏y rok wraz z rodzicami
przyjechaç tu pod namiot na kilka
dni.
Razem by∏ i biwakowa∏
pisa∏ i fotografowa∏ —
Kazimierz Wojciechowski

Jork. W mi´dzyczasie odby∏a si´ reprezentacja ksià˝ki o pierwszym prezydencie Ameryki, Washingtonie. Za
aktywny udzia∏ w zaj´ciu i zainteresowaniu tematem uczniowie otrzymali
prezenty w postaci ksià˝ek i albumów
o Ameryce i sztuce amerykaƒskiej.
Nagrody otrzymali: Mirek Michalkiewicz (5 kl.), Ewa Malewska (6 kl.),
Iwona Wo∏odko (4 kl.), Iwona Niejranowska (7 kl.), Pawe∏ Borkowski (5
kl.) i inni.

Chc´ podzi´kowaç bibliotece amerykaƒskiej w Wilnie, która
ch´tnie udost´pni∏a materia∏y o tym
kraju.
Na zakoƒczenie uczniowie obejrzeli komedi´ w j´zyku oryginalnym
„Big Daddy”. Uczniowie wiele zrozumieli z treÊci tego filmu, reagowali
Êmiechem lub skupieniem.
Sàdz´, ˝e takie zaj´cia wp∏ywajà
na
ogólny
rozwój
uczniów,
rozwijajà w nich komunikatywnoÊç,

spostrzegawczoÊç
i
wzbogacajà
wiedz´. Uczniowie byli zdania, ˝e
j´zyki obce sà niezb´dne w poznaniu
Êwiata innych kultur i krajów. Dobre
wra˝enie z tego zaj´cia wynieÊli równie˝ goÊcie — dyrektor szko∏y oraz
bibliotekarka, której zale˝y na zainteresowaniu uczniów lekturà.
Lilija Schoenbeck
nauczycielka
j´zyka angielskiego
Czekoniskiej Szko∏y Âredniej

Pieczenie kie∏basek na ogniu — to prawdziwa frajda

Fot. autor

W czekoniskiej szkole — tydzieƒ j´zyków

Dzieƒ Ameryki
W Czekoniskiej Szkole Âredniej
odby∏ si´ tydzieƒ j´zyków. 6
czerwca by∏ poÊwi´cony j´zykowi
angielskiemu. Uczestniczyli uczniowie 4-8 klas. Na imprez´ przybyli dyrektor szko∏y V. Grinas i
bibliotekarka R. ·akalienò.
Ju˝ od poczàtku by∏o widoczne
zaciekawienie tematem i metodami,
jakie zastosowa∏am na tej lekcji. Tematem zaj´cia by∏o „An American
day” (Dzieƒ Ameryki). Nadrz´dnym

celem by∏o popularyzowanie ksià˝ki
o Ameryce, jej kulturze, literaturze,
tradycjach. Zaj´cie rozpocz´∏o si´ od
piosenki. Spikerki z 8-ej klasy Renata
Sinkiewicz i Justyna Pumpalaviãitò
zapowiada∏y kolejne cz´Êci zaj´cia.
Na poczàtku w pogodny nastrój
uczniów wprowadzi∏y piosenki w
j´zyku angielskim oraz fragmenty inscenizacji o podró˝y do Londynu. Kolejno uczniowie opowiadali o du˝ych
miastach, takich jak: Londyn, Nowy

