
Anegdoty  

 
Nauczycielka pyta dzieci: 
- Jakie macie zwierzęta w domach? 
- Ja mam psa. 
- A ja mam kota. 
- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś. 

*** 
Przed szkołą stoi malec z tornistrem na plecach i klnie, aż uszy więdną. 

Przechodząca obok kobieta chce go zawstydzić i pyta:  
- Czy to w szkole tak nauczyłeś się kląć?  

- Tego nie można się nauczyć - odpowiada chłopiec. - Do tego trzeba mieć 
talent! 
*** 

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem: 
- Dziesięć litrów benzyny proszę, szybko! 
- Co jest? Pali się? 
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa... 

*** 
- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie. Wasza też? 

- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy! 

*** 
Jasio podchodzi do nauczycielki i mówi:  
- Nie chcę pani straszyć, ale mój tato powiedział, że jeśli nadal będę mieć 
uwagi w dzienniczku, to ktoś dostanie w skórę! 

 

 

 

 
 
 
 
 
A to ciekawe... 
Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „GERK PIENĄ KIEKVIENĄ DIENĄ“ dzięki 
któremu uczniowie klas początkowych każdy dzień otrzymują bezpłatnie mleko lub inne 

produkty mleczne. 
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ITAKA 

 

 

GAZETKA SZKOLNA 

 PODBRZESKA SZKOŁA ŚREDNIA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 
 

LUTY 2010 NR.1   CENA 50CT 
  

 Itaka (gr.Itkaki) – wyspa na Morzu Jońskim, która znajduje się na zachód 

od wybrzeży Peliponezu (Grecja), wschodzi w skład archipelagu Wysp Jońskich.  

 Gazetkę szkolną postanowiliśmy nazwać „ITAKA“. Według Homera Itaka 

była rodzinną wyspą Odyseusza, króla Itaki. Odyseusz po wojnie trojańskiej wraca do 

rodzinnej Itaki. Wracając, pokonuje różne trudności i przeżywa wiele przygód. Jedne z nich są 

wesołe i śmieszne, inne straszne i pouczające. Podczas swej podróży spotyka wielu różnych 

bohaterów. 

 Mamy nadzieję, że tematyka naszej gazetki będzie tak różnorodna i barwna, 

jak podróż Odyseusza. Chcieli byśmy, żeby każdy w naszej szkole czuł się jak bohater Homera 

w rodzinnej Itace, żeby stała się dla każdego z nas nie tylko miejscem, do którego idziemy z 

obowiązku, ale żeby było to miejsce, do którego wracamy, nie zwracając na różne przeszkody. 

Jeżeli zobaczymy na życie szkolne jak na podróż Odyseusza, to napewno po latach będziemy 

mogli wiele pięknych rzeczy opowiedzieć swoim przyjacielom, potem dzieciom, a nawet 

wnukom.  

 Ponieważ nasza pamięć jest ulotna, wszystkich chętnych zapraszamy do 

pisania artykułów, ażeby utrwalić najpiękniejsze  i niezapomniane chwile. 

 

Redaktorzy gazetki szkolnej „Itaka“ 
 

W numerze: 
Str.1 – Itaka – miejsce, do którego chce się  powracać Redaktorzy: 

Str.2 – 11 listopada – Dzień Niepodległości Polski  Bożena Dawcewicz 

Str.3 – Karnawał Noworoczny    Kornelia Jankowska 

Str.4 – Kochana Babciu i Dziadku    Zofia Wojnicz 

Str.5 – Przedstawienie projektu „Spotkanie z przyjaciółmi” Ilustracje: 

Str.6 –Wywiad:  „Sto dni dookoła świata”   Wioleta Stankiewicz 

Str.7 – Pozdrowienia 

            Podziękowania 

Str.8 – Horoskop 

Str.9 – Wyniki olimpiad 

Str.10 – Anegdoty 
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11 listopada – Dzień Niepodległości Polski 

 
11 listopada w naszej szkole tradycyjnie odbyła się patriotyczna 

impreza, poświęcona 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Impreza rozpoczęła się dyskusją między trzema uczniami, którzy właśnie omawiali 

dzieje historyczne, ważne dla narodu polskiego. Na scenie była wywieszona mapa 

Polski przepasana „czarnym łańcuchem niewoli“. Uczniowie na scenie rozmawiali o 

rozbiorach Rzeczypospolitej, która rozciągała się od Morza Bałtyckiego aż do Morza 

Czarnego i jak to później, kiedy nasza ojczyzna przestała istnieć jako państwo, 

Polacy walczyli, organizowali powstania i oddawali swe życie. Niestety powstania się 

nie powiodły i dopiero po I wojnie światowej nadzieje się spełniły. Polska dokładnie 

po 123 latach niewoli znów pojawiła się na mapach Europy. Wtedy z naszej mapy na 

scenie został zdjęty łańcuch, który symbolizował zagładę naszego kraju przez obce 

państwa. Podczas imprezy na scenie wychodzili uczniowie, którzy recytowali wiersze, 

a także śpiewał chór. 

 Atmosfera uroczystości była w duchu patriotyczna. Impreza została 

uwieńczona pieśnią. 

 Sądzę, że nie zostało obojętnych co do święta, ponieważ 11 listopada 

jest to radosne święto dla każdego Polaka, gdzie by on nie mieszkał. 

 
Andrzej Kuźmicki 12a 
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Wyniki olimpiad 
 
 

W Podbrzeskiej Szkole Średniej im. św. Stanisława 

Kostki odbyły się następujące olimpiady: 

 

Przedmiot Zwycięzca 

1. Fizyka 

2.Matematyka 

 

 

 

3. Chemija 

4. Jęz. litewski 

5. Jęz polski 

6. Historia 

7. Biologia 

8. Jęz. angielski 

9. Jęz. Rosyjski 

10. Mini olimpiada z języka 

polskiego 

 

11. Konkurs ortograficzny 

,,Mistrz ortografii” 

E. Drozdowski 

B. Dawcewicz 

K. Naruszewicz 

A. Aleksejev 

E. Żygis 

E. Żygis 

E. Żygis 

A. Kuzmicki 

A. Kuzmicki 

K. Jankowska 

E. Drozdowski 

E. Drozdowski 

K. Naruszewicz 

K. Jankowska 

D. Liachowicz 

A. Sadowska 

A. Stankiewicz 

A. Jankowski 
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Horoskop 

 

 

Horoskop na 2010 dla WODNIKA   21 I - 19 II 

  

Szczęściarzu ! Niemożliwe stanie się możliwe. Możesz działać z 

rozmachem i inwencją, takie postępowanie przyniesie Ci sporo 

splendoru i korzyści. Twoje początkowe obawy są zupełnie nie 

uzasadnione, uważaj jednak na zazdrośników, którzy ciężko znoszą 

Twój sukces.  
 

  

Kolor: błękit, szary 

 

 

 

 Horoskop na 2010 dla RYB   20 II -20 III 

  

Gwiazdy sprzyjają Ci jak nigdy. Szykuje się szczęśliwy rok. Musisz 

ciężko pracować, a los zwróci Ci to w trójnasób. Uważaj jednak, aby 

nie stracić z horyzontu tego, co ważne – dom, rodzina uczucia. Tak 

naprawdę to Twoje największe szczęście. 

            

Kolor: morski, niebieski, zielony 

 

 

 

 

-10- 

Karnawał Noworoczny 
 

Już od wielu lat w naszej szkole odbywa się tradycyjna, noworoczna dyskoteka. Czekają 

na nią wszyscy, bo to jest najdłuższa dyskoteka w roku. 

Świąteczny wieczór zaczął się o 18.00, 2009 roku 28 grudnia, gdzie uczniowie klas 8-12 

musieli zaprezentować przedstawienia. Najaktywniejsze były klasy: 8c, 9c, 10c, 10a, 11a i 11c. 

Wystąpienia rozpoczęła 8c klasa, która rozśmieszyła wszystkich śpiewając piosenkę 

„Baby jożki”. 

9c klasa parodiowała litewskiego piosenkarza Mantasa, wykonując jego piosenkę 

„Čiuožki“. 

Chłopcy 10c klasy wykonali piosenkę ,,EIFEL 65 BLUE”. 

Uczniowie klasy 11c i 10a zaprezentowali utwór „We are the winners”. 

Najwięcej śmiechu było przy wyjściu uczniów klasy 11a. Trzech chłopców w 

przebraniach dziewczęcych grali rolę trzech żon sułtana z rosyjskiej komedii „Kawkaskaja 

plennica”. 

Po wystąpieniu wszyscy artyści za nagrodę otrzymali słodycze. 

Następnie rozpoczęła się wesoła dyskoteka. Każdy, kto umie się weselić, spędził wspaniale 

swój czas.  

Jako, że potrafimy być młodzieżą gościnną, bawiliśmy się razem z uczniami z szkoły 

sąsiedniej „Verdenės”. Dyskoteka noworoczna zgromadziła też wielu byłych uczniów naszej 

szkoły. 

Czas minął szybko, więc wszystkim się wydało, że dyskoteka była za krótka. Nie 

wystarczało też masek noworocznych, które by uczyniły tę dyskotekę jaskrawym karnawałem 

noworocznym. 

Myślę, że dyskoteka była udana i napewno nikt nie żałuje, że spędził swój czas właśnie tu. 

Karina Naruszewicz 9c 
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 Kochana Babciu i Dziadku 

 
Dzień Babci i dziadka 

,,Babuniu Kochana! 

Weź mnie na kolana. 

Ja Cię ucałuję, szczerze 

powinszuję. 

Byś nam długo żyła, zawsze 

zdrową była!” 

 
 

Babcia i Dziadek – to słowa, które kojarzą się z ciepłem, dobrocią i miłością. 

Dziadkowie zawsze mają czas, by wysłuchać swych wnucząt, porozmawiać z 

nimi na różne tematy. Któż jak nie babcia wita nas z uśmiechem, opowiada bajki, 

szykuje prawdziwie domowe potrawy. Babcia i dziadek są łącznikiem między dawnymi 

a obecnymi czasami. 

Jak co roku w Podbrzeskiej Szkole Średniej im. św. St. Kostki odbył się Dzień 

babci i dziadka. Wystrojeni wnuczęta już od rana niecierpliwie oczekują gości. W 

odświętnie udekorowanej sali uczniowie klas początkowych i grupy przygotowawczej 

witają babć i dziadków. Pani dyrektor szkoły, Jolanta Driukienė, uprzejmie przywitała 

gości oraz zaprosiła do obejrzenia świątecznego programu, który przyszykowali 

uczniowie. 

Dzieci z grupy przygotowawczej wykonały piosenkę: ,,Babcia i dziadek” oraz 

złożyły piękne życzenia. Kółko taneczne klas początkowych zaprezentowało skoczne, 

barwne tańce: ,,Krakowiak” oraz ,,Krasnoludki”. Chór szkolny pod kierownictwem 

Ireny Iljinoj zaśpiewał piosenki o babciach i dziadkach w języku polskim, litewskim i 

rosyjskim. 

Po koncercie odbyło się spotkanie przy herbatce, gdzie w ciepłej i miłej 

atmosferze babcie i dziadkowie chętnie dzielili się wrażeniami, przypominali lata 

szkolne, a piosenkom ludowym nie było końca. Dziadkowie i babcie byli bardzo dumni 

ze swoich wnuków i szczerze dziękowali wszystkim paniom za przygotowanie tak 

pięknego święta. 

Na zakończenie pani dyrektor, Jolanta Driukienė i pani wicedyrektor Anna 

Jankovska podziękowały uczniom za wspaniały koncert, a babciom i dziadkom życzyły 

dużo energii, zdrowia i tradycyjnych stu lat. 

 
                          Nauczycielki klas początkowych 

                         Podbrzeskiej Szk. Śr. im. św. St. Kostki 
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               Pozdrowienia 

Podziękowania 
 

Z okazji Dnia Urodzin składamy najserdeczniejsze 

życzenia Sz. P. Dyrektor Podbrzeskiej Szk. Śr. im. św. St. Kostki, p. 

Jolancie Driukienė,  życząc, by ważne zamierzenia pomyślnie się 

spełniły, by zawsze udało się zrealizować rozpoczęte prace, by drodzy 

Pani ludzie byli szczęśliwi, by pełen szczęścia był Pani dom. 

 

Uczniowie i pracownicy szkoły 

 

Z okazji pięknego Jubileuszu p. Jadwidze Kowalewskiej 

składamy moc najserdeczniejszych życzeń: wytrwałości, dobrego 

zdrowia, radości z każdego dnia, zadowolenia z wykonanej pracy, 

wszelkiej pomyślności oraz opieki Bożej na co dzień. 

 

Uczniowie i kolektyw nauczycielski 

 

 Z okazji urodzin p. Teresie Gieglis, p. Czesławie 

Mieczkowskiej, p. Annie Jankowskiej składamy najserdeczniejsze 

życzenia, wszystkiego, co dobre i miłe, dużo zdrowia, szczęścia, 

sukcesów w pracy zawodowej, ludzkiej życzliwości oraz wielu łask 

Bożych.   

 

Uczniowie i kolektyw nauczycielski 
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Wywiad: „Sto dni dookoła świata” 

(w przeddzień studniówki) 

1. Jaki nastrój panuje wśród uczniów 12 klas w przeddzień 

studniówki? 

 

- Przeważnie wesoły, produktywny, roboczy. Czasami napięty, 

szczególnie podczas prób powstają różnorodne nieporozumienia, 

ale staramy się dojść do kompromisu. 

 

2. Dlaczego wybraliście taki temat „Sto dni dookoła świata”? 

 

- Ponieważ wszyscy lubimy podróżować, zwiedzać nowe miejsca, 

spędzać czas na świeżym powietrzu i chcemy do tego zachęcić 

innych. 

 

3. Jaki charakter będzie miał program studniówki? 

 

- Zabawny, wesoły, treściowy. Mamy nadzieję też, że pełen miłych 

wrażeń. 

 

4. Czy czekacie egzaminów i świadectwa dojrzałości?  

 

- Egzaminów czekamy, dojrzałości – nie. 

 

5. Co moglibyście poradzić dla nas, jedenastoklasistów? 

 

- Nie marnujcie czasu, żeby wam było wesoło, abyście brali 

przykład z nas. 

 

 

 
Wywiad z Alicją Sokołowską, ucz. kl.12a 
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Przedstawienie projektu „Ludowość w literaturze i 

sztuce” 
 

,, Święta przed tym ludzie czcili, 

A przedsię wszystko zrobili; 

A ziemia hojnie rodziła, 

Bo pobożność Bogu miła. 

 

 

28 stycznia w Podbrzeskiej 

Szkole Średniej im. św. Stanisława Kostki 

odbyło się przedstawienie projektu 

,,Ludowość w literaturze i sztuce”, 

przygotowanego przez panie A. Bartoszko i B. Kubiak oraz uczniów 11 klas. 

 Mimo trzaskającego mrozu już od rana do szkoły zbierali się 

uczestnicy projektu oraz widzowie: nauczyciele poloniści i plastycy ze strefy 

niemenczyńskiej wraz z uczniami klas 10 z pobliskich szkół, którzy nie tylko mogli 

lepiej zapoznać się z naszą szkołą, ale też zobaczyć swoich przyjaciół na scenie. 

 Po krótkim przywitaniu pani dyrektor na scenie królowała sztuka. 

Projekt był podzielony na 3 części: 

1. ,,Oj, doloż moja, dolo…” 

2. ,,Czucie i wiara silniej mówi do mnie…” 

3. ,,Hulaj, duszo, hulaj…” 

 W pierwszej części projektu młodzież zaprezentowała utwory, 

przedstawiające trudne życie ludu wiejskiego, ich pracę, jakże często ponad siły 

oraz nędzne warunki życia. 

 Ludowość – to także fantastyka, bogata wyobraźnia, zaczarowane 

ptactwo, świtezianki. W drugiej części widzowie mogli oglądać czarny teatr, 

który przedstawił balladę ,,Świtezianka”. 

 Trzecia, najweselsza część projektu, była oparta na utworze W. St. 

Reymonta ,,Chłopi”. Wszyscy zebrani byli gośćmi na weselu Jagny i Boryny, 

dowiedzieli się też o chrzcinach na ludowo. Punktem kulminacyjnym była scenka 

,,Kaziuki Wileńskie”, po której wszyscy zostali uczęstowani piernikami. 

 Cieszymy się, że siarczysty mróz nie wpłynął na nastrój naszych 

gości, dziękujemy wszystkim za przybycie.  
 

Wicedyrektor Podbrzeskiej Szkoły Średniej im. św. St. Kostki  

Anna Jankowska 
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Przygoda z teatrzykiem 

 
   W naszej szkole już od kilku lat działa zespół teatralny „Przyjaciele”. 

Pod kierownictwem Pani Ireny Iljinoj jedenastu uczniów naszej szkoły z 

6- 8 klas wspólnie pracują już nad trzecim spektaklem. Przedtem 

przedstawili takie przedstawienia bajek jak „Kot w butach” czy 

„Królewna Śnieżka”. Prace zostały uznane nie tylko u nas, ale też w 

Polsce, we Włocławku. Dwa razy teatr „Przyjaciele” uczestniczył w 

corocznym Wakacyjnym Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granic 

Oba 

razy nasi uczestnicy zostali wyróżnieni oraz nagrodzeni: pierwszy raz 

przywieźli kamerę, a drugi- fotoaparat. 

   Nasi „Przyjaciele” są naprawdę bardzo zadowoleni ze swojej 

działalności oraz z niezapomnianych letnich wakacji we Włocławku. 

Dlatego z niecierpliwością czekają na zaproszenie na jubileuszowy- 

piąty Festiwal. 

                                                                                                           

Agata Sadowska 8c 
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Święty Stanisław Kostka- 

Patronem naszej szkoły 
 

   W okresie międzywojennym nasza szkoła nosiła imię św. Stanisława Kostki. Później, 

za czasów radzieckich, przemianowano ją na Podbrzeską Szkołę Średnią nr 1. 

   W 2000 roku odbyło się spotkanie z uczniami, którzy ukończyli szkołę jeszcze przed 

wojną. Wówczas to jeden z absolwentów przyniósł swoje świadectwo dojrzałości, gdzie 

była wpisana dawna nazwa szkoły. Zaczęto się ubiegać o przywrócenie imienia św. 

Stanisława Kostki. 

   Od 2001 roku honorowo nazywamy się Podbrzeską Szkoła Średnią im. św. Stanisława 

Kostki. 

   Stanisław Kostka urodził się w 1550 roku, żył tylko 18 lat. Mając 15 lat zachorował I 

w czasie choroby doświadczył wizji św. Barbary i Najświętszej Marii Panny, które 

nakazały mu wstąpić do zakonu Jezuitów. Wbrew woli rodziców on za dwa lata uciekł 

do Rzymu I został przyjęty do zakonu. Mimo iż działał wbrew woli rodziców, czego nikt 

nie pochlebia, Kostka działał zgodnie z wolą Boga, z czego każdy mógłby być bardzo 

dumny. Warto dodać również, że największym marzeniem Stanisława było zostać 

zakonnikiem. Należąc już do zakonu Jezuitów bardzo dobrze i przykładnie spełniał 

swoje obowiązki, choć tak krótko, bo zmarł w kilka miesięcy później na malarię. Jak 

powiedział przełożony klasztoru: „Był to człowiek mały ciałem, ale wielki duchem”. 

Stanisław Kostka został kanonizowany, czyli zaliczony do grona świętych, ponieważ 

przykład z niego powinni brać wszyscy ludzie, a szczególnie młodzież. 

   Na początku XX w. św. Stanisława Kostkę ogłoszono patronem polskiej młodzieży. 

Następnie papież Jan XXIII w 1962r. ogłosił go jednym z głównych patronów Polski. 

   Obecnie wspólnota naszej szkoły szykuje się do obchodów 10-lecia przywrócenia 

imienia. Nasi przyjaciele z Polski obiecali nam uszyć w darze sztandar szkoły, którego 

projekt przedstawiamy: 

 

 
  

   Redaktorzy gazetki szkolnej „Itaka” 
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