
Rozem
dlo Edukocii
sloworrYszenie
,,wrPórno.6 Pol.ko"

Projekt

,,RAZEM DLA EDUKA cłT."
w romoch progromu

,,RoDZINA PoLoNIJNA"

W roku szkolnym 2017 /2Ot8 Szkoło Podstowowo im, ks. Rocho
Modzelewskiego w Nowych Piekuioch wzięła udział w projekcie
wsp<ffi nonsowonym przez.Ministerstwo Edukocji Norodowdw ro-
moch.progromu pn. ,,Rodzinc Polonijno. WspóĘroco szkói funk-
cjonujqcych w systemoch oŚwioty innych pońśtw oroz orgonizocji
społec.znych zo 9ronicą prowo.dzqcych nouczonie języko pólskie9Ó,
historii, geogrofii, kultury polskiej oroz innych przódmiotów nouczo-
nych w języku polskim ze szkołomi w Polsce'' realizowanym przez
5towarzyszenie,,Wspólnoto Polsko".

W romoch reolizocji projektu Szkoło Podstgwowq im. ks. Rocho
Mo.dz.elewskiego w N_owych Piekutach nowiązoło wspóĘracę ze
Szkołą Społeczną w 6rodnie przy Zwiqzku Poloków ńo 

'Biołorusi,

do któ rej uczęszczajq uczniowie norodowości po ls kiej.
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Gł6wne cele współprocy to:
nowiązonie i wzmocnienie relocji pomiędzy uczniomi szkó
funkcjonujących w systemach ośńioty innycń poństw,

poznonie historii Polski oroz doskonolenie znojomości .ięzyka
polskiego przez uczniów szkĄ no Biołorusi,

O poznanie przez uczniów szkĄ w Nowych Piekuioch polskiego
dziedzi ctwą no Biołorusi,

t) zwiedzonie Podlosio przez uczniów szkĄ no Biołorusi.

Młodzież z obu szkoł wzięła udział w zojęcioch teotrolnych,
worsziotoch t aneczny ch i ortystycznych prowadzony ch pizez
ponie Lucynę Somujłową i Swietłonę Timoszio ze izkoĘ Społecz-
nej w Grodnie oroz ponie Dorotę Niemyj sko, Marzenę Cilędzką
i. Agni.eszkę Zdrodowską ze SzkĄ Podsiowowej w Nowycń Pie--
kutoch. Ponodto dlo uczniów organizowane były: konkurŚy zwią-
zane z rokiem polskim, wycieczki ślodami słcwńych Poloków oroi
koncerty patrioty czne promujQce polską twórczość, kulturę,
sztukę, trodyc je i zwyczo,je.



ZIELoNA szKoŁA - oRoDNo
2I-24 listopodo ?Ot7 rok

Worśztoty oktorskie prowadzone plzez znanego
biołoruskiego oktora Wiktoro 5zołkiewiczo.

Poznojmy się...
Pierwsze spotkanie rnłodziaży z Polski
iz Bicłorusi.
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Projektowonie rnop myśli -
,,Grodno oczami 9imnozjolistów
z Polski".



Próby przed finołem - przygotowy-
wonie występu na podsumowonie
Zielonej SzkĄ.

Występ finołowy pt. ,,Zakochony Mickiew'cz"

Recytocja i śpiew utworów Ado-
mo Mickiewiczo - ,,Przylaciele',
-RomonĘczność", ,,Precz z moich
ocztl" .

P r ezent acla widowisko choreo-
graficznego do piosenki .,Zako-
chony Pon Todeusz" w wykononiu
Michoło Zebrowskiego i Anny Mo-
rii Jopek.



SLADAMI ADAMA MT;CKTEWI;CZA

Ząosie - niejsce narodzin wiesz-
cza narodowego .

Jezioro Świląź znone z romantycz-
nych bollod Adamo Mickiewiczo. No
kamieniu nieopodol brzegu umiesz-
czono froghent utworu,,Switeżionko".

§ri w muzeum Adoma Mickiewiczo
W NoWOqródku.



BohoĘrowicze - ukochone miejsce
Elizy Orzeszkowej

Nod Niemnem. Mo9iła powstańców
styczniowych,6rób Jona i

6rodno
- miosto królewskie
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UPoMINKI
BOZONARODZENIOWE

Wykonywonie przez gimnazjalistów z No-
wych Piekut pod kierunkiem nouczycieli -
poni Doroiy Niemyjskiej, pani Agnieszki
Zdrodowskiej i poni Morzeny Olędzkiej upo-
minków bożonorodzeniowych dlo ucŻniów
i rody pedogogicznej Polskiej SzkĄ Spo-
łecznej przy Zwiqzku Poloków no Biołorusi
w Grodniz.

Proco nad decoupage no szkle
(wozony, patery).

bombek rne-
todomi : decoupa ge, kar czocha
i guilling oraz kort świątecznych
metodomi: iris foldin9, hoft mo-
temotyczny i guillin9.



Tworzenie prezent ów bożonarodzenio-
wych przez uczniów szkĄ w Grodnie
pod kierunkiem nouczycieli - poni Lucy-
ny somujłowej, pani Swiaiłony Timoszko
i poni Renoty Dziemiończuk dla społecz-
ności Szkoły Podstowowej w Nowych
Piekutoch.

Wykonywonie różnorodnych ozdób: oniołków z popieru i ze słomy, rękawic
św. Mikołojo, filcowych reniferów oroz kort świątecznych.



ZIELONA s'z;KOŁA
HODYSZEWO - NOWE PIEKUTY

4-6 czerwco 2018 rok

Bowimy się wesoło...
Ponowne miłe spotkonie!

Przygotowonia do spektoklu o borw-
nej hiśtorii Polski - okozjo do dobraj
zabawy i zacieśnion ia znojoności.
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Popofudnie outorskie z podloską
pisorką Kotorzynq Dro9ą



Zobowo z ułononi przy ognisku.



WYCTECZKA
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY -
- TWIERDZA osowlEc - ryKocIN

Podziwionie bogotej flory i łauny biebrzań-
skiej w Soli Ekspozycyjnej CEiŻ Biebrzoń-
skiego Porku Norodowe9o.

zwiedzanie nuzeum w twierdzv
;l"d;'.. ;iiii;ó 

"" 
Jł' 1|XJa -

corskich do wspriłczesnych.

l

9uchonie pełnago posji przewod-
niko - .pono Mirosłowo Worony,
opowiodojące9o historię tego nie-
zwykłe9o miejsco,

Wędrówko po Twierdzy Osowiec zTI poł. XIX w.



spocer po zomku w Tykocinie zrekonstruowonvm
X.YT-wiecznego zomku królewskiego Królo Polski i
Litwy - Zygmuntc Augusto.

no fundomentach
Wielkiego Księcio

Udzioł w żrywej lekcji historii w Mu-
zeum Norwi w Tykocinie - poznonie
historii tykocińskiego poltu fżecz-
nego będącego niegdyś jednym z noj-
więksrych w kroju.

widok z

zobowo w

Norwi.
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XV DNI oIMNAZJALISTÓW
-.z9l:oczna,edycja przebiegała pod hosłem ,,Wolność.iest w noś''.

':_::| :!:rd.b organizatorzy postonowili okĘwnie ńqĆ;ie ,ię * oa-
: ą0 oy setneJ r o czni cy odzyskon io ni ep o dl egło Ś ci pr zez' P ol sńę.



Koncert potriotyczny w wykononiu
uczestników rojdu.

Łzy wzruszenio po wysfucho-
niu ..Polskich kwiotów" w wy-
kononiu uczniów z Grodna

Wysłuchanie wykładu .Mojo nie-
podlegla - przywrocamy pomięć
żołnielzom wyklętym" wygloszo -
nego przez starczego inspektoro
Bogusłowa 5zczep ona Łabędzkiego,

Zwycięstwo||!
I hiejsce uczniów z Grodna i drużyny projektowe.i z Nowych Piekut
w rywolizocji drużyn w XV Dniach 6imnozjolistów.-
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MLĘDZV SZKOLNY KONKURS PATRIOTYCZNYZ OKAZłI SETNEJ ROCZŃiCYoDa/sKANrA NIEPoDL EąŁoi(x.i€Ź Po6KĘ
,,NIEPoDLE6ŁA, NIEPoKoRN;.

Wyniki konkursu plostycznego;

I MIEJSCE - Anito Niemvi-
sko. kl. VrI

II MIEJSCE - Weroniko Dob-
rowsko, kl. rlr o gimnozjurn

III MIEJSCE - Bor-
boro Lojwing, kl. Wr.
szkoło podsfowowa
w Grodnie

{



Ojczyzna Niepodległa

Ojczyzno nasza, uolnn jak ptak.
Zakrulwiona knuią przez Ęle lat,

Głos ludu roznosi się w dal.
Otchłań pochłania icll tan.

Wolność wy grywa biało-czeno ona
i otzeł dumny na czele,

to luieczne symbole tej ziem[,
biel śntegu i żar czenuieni.

Opowiedz nam nasza Ojczyzno
Najdroższa matko ludu polskiego.

Jak wyyać wolność prawdziwą

Wyniki
konkursu liferockiego:

I MIEJSCE - ,,Ojcryzna
Niepodległo", Agoto Ko-
stro. kl, IrI b gimnozjum

IT MIEJSCE - ..Dumno
i Niepodległo", Dominiko
Wyszyńsko, kl. 1II b

9imnozjum
III MIEJSCE - ,.Świę-
to niepodlegńości kiedyś
i dziś", Anifo Niemyjsko,
kl. WI

Wyniki
konkursu multimediolnego:
, I MIEJSCE - Domion Ci-

borowski, kl. Vrr
, II MIEJSCE - Sylwio Do-

mońska, kl. rr b gimnazjum
. III MIEJSCE - Domini-

ko Wyszyńsko, kl. IIT b

9imnozjum

ćł


