
RADY 

                       PORADY 
Wyciąg z przepisów regulujących korzystanie z uczelnianych  

urządzeń sanitarnych (WC): 

 
1. Do korzystania z WC ma prawo każdy uczeń bez względu na płeć, wyznanie i 

rasę. 

2. Uczniowie do lat 16 mogą korzystać z klozetów tylko pod opieką nauczyciela. 

3. Uczeń jest zobowiązany do trafiania swoimi odchodami na specjalny podest 

w muszli klozetowej. 

4. Narobienie obok będzie karane. 

5. Użytkownik klozetu jest zobowiązany do posiadania specjalnej szczotki 

ryżowej i używania jej. 

6. Pierwszeństwo do korzystania z kabin mają uczniowie przed kontrolną oraz 

osoby z rozstrojem żołądkowym. 

7. W kabinie wolno przebywać do 1 minuty 30 sekund. 

8. Nie wolno puszczać głośnych bąków. Odgłos bąka powinien brzmieć: pfff.... 

Głośność bąka max. 50dB. Smród w miarę możliwości ograniczyć. 

9. Nie wolno wrzucać palących się petów do kibli. 

10. Na terenie WC obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania ciszy. 

11. Nie płoszyć bakterii w muszlach klozetowych. Połów ryb zabroniony. 

13. Zabrania się korzystania z muszli klozetowych przy braku wody w instalacji. 

14. W powyższej sytuacji używać wiaderko. 

15. Wyżej wzmiankowane naczynie opróżniać przez okno po stronie zawietrznej 

szkoły. 

16. Uczeń korzystający z WC powinien być zawsze wesoły oraz powinien 

pomagać kolegom. 
 
Obsługa życzy owocnego pobytu !!! 
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GAZETKA SZKOLNA 

 PODBRZESKA SZKOŁA ŚREDNIA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 
 

MAJ 2010 NR.2   CENA 1 LT 

 

   Oddajemy w wasze ręce drugi numer gazetki szkolnej, powstałej w pocie 

czoła grona redakcyjnego i we współpracy z uczniami naszej szkoły. Mamy 

nadzieję, że pomożecie nam w rozwoju naszego szkolnego pisma, dzięki 

czemu kolejne numery będą coraz ciekawsze. 

   Gazetkę tworzymy dla Was i o Was, dlatego z niecierpliwością czekamy na 

Wasze pomysły. Każdy chętny może zamieszczać w niej swoje artykuły i nie 

tylko. Zgłaszajcie nam swoje pomysły i propozycje, dotyczące gazetki lub 

ewentualnych w niej zmian. Postaramy się je zrealizować. Nasz zespół 

redakcyjny jest na razie nieliczny. Zachęcamy do współpracy. 

 
 

W numerze: 
Str.1 – Słowo redaktorów                                                                       

Str.2 – Tydzień języka rosyjskiego      

Str.3 – Sprzątamy wszyscy    

Str.4 –Migawki z podróży do Rygi       

Str.5 –Festiwal sztuki                                                     

Str.6 –Katyń znów zapotrzebował ofiar    

Str.7 – Msza św. za Prezydenta RP i poległych w Katyniu 

Str.8 – Dzień Myśli Braterskiej 

Str.9 – Pozdrowienia 

             Podziękowania 

Str.10 –  Horoskop 

Str.11 - Święto poezji 

Str.12 – Rady 

              Porady- Wyciąg z przepisów regulujących korzystanie z uczelnianych urządzeń 

sanitarnych (WC): 
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Z życia szkoły 
 

Tydzień języka rosyjskiego 
 

   W pierwszym tygodniu, a mianowicie od 1 do 5 marca, w naszej szkole 

odbyły się imprezy, poświęcone językowi rosyjskiemu. We czwartek uczniowie 

klas 6- 9 przedstawiły bajki rosyjskie. 

   Klasa 6c wraz z 7c  inscenizowały dwie bajki: „Kołobok” i „Kot, drozd i 

kogut”. 8c klasa zaprezentowała bajkę „Czerwony Kapturek”. 9c klasa 

pięknie zaśpiewała piosenkę z bajki „Muzykanci z Bremy”. 

W piątek, 5 marca, odbył się konkurs recytatorski poezji rosyjskiej. Zgodnie z 

werdyktem komisji oceniającej miejsca ułożyły się następująco: 

wśród klas 6- 8: 

I miejsce- Andrzej Jasiński (klasa 7c) 

II miejsce- Anna Stankiewicz (klasa 7c) 

III miejsce- Justyna Trumpakais(klasa 7c), Łaura Naruszewicz (klasa 6c) oraz  

                  Wioleta Armacka (klasa6c) 

wśród klas 9- 11: 

I miejsce-Karina Naruszewicz (klasa 9c) 

II miejsce- Alina Żukowska (klasa 11a) 

III miejsce-Zofia Wojnicz (klasa 11c) 

Wszyscy uczestnicy konkursu bajek i wierszy zostali nagrodzeni dyplomami i 

ciastkami oraz czekoladą podczas konkursu „Odgadnij bajkę”. 

   Dziękujemy organizatorom za ciekawe i treściwe imprezy, dzięki którym 

możemy pogłębiać wiedzę języka rosyjskiego. 
 

                                                                                Robert Wojczan 8c 
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Święto poezji 

 

Czy to bajka, czy nie bajka 

Myślcie sobie tak, jak chcecie, 

A ja przecież wam powiadam : 

Krasnoludki są na świecie. 

Maria Konopnicka 
   Bajka – to czy nie bajka? Na pewno nie. Tradycyjnie 15 kwietnia w Podbrzeskiej 

Szkole Średniej im. Św. Stanisława Kostki odbył się konkurs recytatorski, poświęcony 

M. Konopnickiej. W tym roku był poświęcony 100 rocznicy urodzin poetki. Udział w 

konkursie brały maluchy – krasnoludki i już duże krasnale. Nasze maluchy nie tylko 

rozmiłowane w różnobarwności wierszy, ale potrafiły też pięknie i ciekawie recytować. 

Komisja – dobre wróżki- oceniała wiek różnorodnych utworów. W tym roku królową 

komisji była sama P. Dyrektor, J. Driukienė, a jej pomocniczki: wicedyrektor, A. 

Jankowska, lubiana przez wszystkie dzieci pani od biblioteki, N. Chochlacziowa, oraz 

uczennica 9 klasy, K. Jankowska. Czas płynął jak Bajka, maluchy rozbawiły 

wszystkich dokoła swą przepiękną recytacją, a starsi zachwycili poważniejszymi 

wierszami. I tak, każda Bajka ma swój koniec, na pewno i ta, więc po długiej i trudnej 

naradzie szanownej komisji było postanowiono, iż: 

I miejsce zajęła Wioleta Armacka (ucz.6c kl.) 

II miejsce- Inesa Dajnowska (ucz. 4c kl.) oraz Iwetta Ignatawicziute (ucz. 5c kl.) 

III miejsce- Ewelina Worobjowa (ucz. 2c kl.), Karolina Puncewicz (ucz.2c kl.) oraz 

Łaura Naruszewicz (ucz. 6c kl.) 

Wyróżnienie otrzymała Karina Mieczkowska (ucz.1c kl.) 

Laureatki były niezmiernie szczęśliwe, ale i inni nie pozostali skrzywdzeni. Otrzymali 

podziękowania i słodycze. Tak, oto Bajka o krasnoludkach i wróżkach dobiegła końca, 

lecz każdy odcinek ma początek, a końca nie ma, a więc w następnym roku Bajka znów 

będzie miała początek bez końca...  

Kornela Jankowska 9c 
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Horoskop 
 

 

Byk  

 

Miej otwartą głowę, pozbądź się schematycznego myślenia i zacznij wierzyć w 

siebie. Zaufaj przyjaciołom i korzystaj z ich wsparcia. 

 

Twój żywioł: ziemia 

Planeta opiekuńcza: Wenus 

Pomyślny dzień: piątek 

Twój kolor: czerwony i niebieski 

Twój klejnot: szafir 

 

 

 

 

 

 

Bliźnięta 

 

To rok w którym wiele będzie się działo za Twoimi plecami. Często będziesz 

miał wrażenie, że nie jesteś o wielu sprawach informowany, ale nie martw się 

skieruj się do swojej intuicji ona podpowie Ci co robić. 

 

Twój żywioł: powietrze  

Planeta opiekuńcza: Merkury  

Pomyślny dzień: środa  

Twój kolor: żółty  

Twój klejnot: szmaragd 
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Sprzątamy wszyscy 

 

 
   16 kwietnia w naszej szkole odbyła się akcja „RÓBMY- 2010”. Jak wszyscy 

obywatele Litwy ,tak i nasi uczniowie również brali udział w sprzątaniu. Po 4 

lekcjach zebraliśmy się przy wejściu, by podzielić terytorium, gdzie kto będzie 

porządkował. 

    Dla najmłodszych przypadło do sprzątania terytorium przed szkołą. 

Wszyscy chętnie wzięli się do pracy.  

   Uczniowie klas 9- 10 sprzątali teren przy kościele. 

    Dla 11- 12 klas poręczono uporządkować drogę za szkołą. Chociaż 

niektórzy bardzo się lenili, obowiązek pozostaje obowiązkiem. Staraliśmy się 

wszystko zrobić jak najszybciej i najlepiej. Było wszystkiego: i żartów, i 

śmiechu, i wesołych chwilek. Każdy włożył swój wkład i teraz mamy czyste 

terytorium szkolne.  

   Niemniej ważne jest teraz, aby ono takie pozostało jak najdłużej. Więc 

szanujmy się nawzajem i nie rzucajmy śmieci byle gdzie. Do tego są 

odpowiednie kosze. 
 

Irena Rymszewicz  11c 
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Migawki z podróży do Rygi 

 

 
27 kwietnia uczniowie Podbrzeskiej Szk. Śr. im. św. St. Kostki 

wraz z nauczycielami odbyli wycieczkę do stolicy Łotwy – Rygi. 

Ryga wywarła na nas dużo wrażeń. Największą atrakcją dla nas 

była starówka. To część miasta, gdzie zobaczyliśmy mieszczańskie 

kamienice, gmachy kupieckich gildii, pozostałości murów obronnych i 

wąskie brukowane uliczki. Naszą uwagę zwróciły kościoły ze 

strzelistymi wieżami: kościół św. Piotra, z wieży, którego można 

zobaczyć najciekawsze punkty starówki, Katedra ze słynnymi organami, 

a także kościół św. Jakuba.  

Zobaczyliśmy także zamek ryski, dom Kotów, Basztę Prochową, 

zbudowaną z czerwonej cegły, pomnik Wolności – figurę kobiety, która 

w wyciągniętych ku niebu dłoniach trzyma trzy złote gwiazdy. Także 

szliśmy ulicą, którą kiedyś jeździł sam Sherlock Holmes. 

Później mieliśmy dużo wolnego czasu, by samodzielnie zobaczyć 

miasto i kupić sobie upominki z Rygi. 

Droga do domu nam się nie przedłużyła, a wspomnienia o Rydze 

pozostaną na dłuższy czas. 
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               Pozdrowienia 

Podziękowania 
 

 

Z okazji pięknego Jubileuszu Sz. P. Wicedyrektor 

Podbrzeskiej Szk. Śr. im. św. St. Kostki, p. Antoninie Bojko, 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. Irenie Iljinoj,     p. Innie Czichladze, 

 p.  Wierze Szapałowoj, p. Irenie Biełousowoj, p. Jadwidze Góreckiej, 

 p. Janinie Jankowskiej, p. Krystynie Radzewicz, p. Alinie Bojko 

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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Stroniczka Harcerska 

Dzień Myśli Braterskiej 

 
   Dzień Myśli Braterskiej- święto przyjaźni, obchodzone w dniu 22 lutego 

każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie. 

   22 lutego- to dzień urodzin założyciela skautingu, sira Roberta Baden 

Powella (22 lutego 1857) i jego żony Olave Baden Powell (22 lutego 1889). 

Dlatego w tym dniu harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, 

przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy 

ognisku. Dla niektórych środowisk harcerskich ten dzień jest okazją do zbiórki 

pieniędzy na jakiś cel charytatywny, np.: szpital, dom dziecka w swojej 

miejscowości. 

   My, harcerze Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej w Dzień 

Myśli Braterskiej organizujemy biwak. Wszyscy wtedy jesteśmy razem, bo 

wszyscy harcerze- to jedna rodzina. 

   W dniach 26- 28 lutego tego roku biwak DMB odbył się w Niemieżu. Dla 

chętnych drużyn była to wspaniała okazja wziąć udział w zawodach 

siatkarskich, które już od wielu lat odbywają się na biwakach DMB. Do tych 

zawodów drużyny szykują się bardzo pilnie, bo w nagrodę najlepsza drużyna 

siatkarska otrzymuje srebrny Puchar Mistrzostwa Chorągwi Wileńskiej 

Harcerzy w Piłce Siatkowej z 1931 roku. Z roku na rok ta nagroda jest 

przekazywana drużynie, która najlepiej wykaże się w zawodach. Po zawodach 

mieliśmy wspaniały kominek, na którym nie brakło śpiewu, tańca ani też 

pięknych słów, związanych z obchodami Dnia Myśli Braterskiej. Biwak 

zakończyliśmy Mszą św. w kościele niemieskim. 

   Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom i harcerzom na całym świecie, 

jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, 

narodowości czy wieku. 

 
        Agata Sadowska 8c 
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Z życia szkoły 

 

Festiwal sztuki 
 

 
 

   Najpiękniejsze święta odbywają się wiosną, kiedy to się wszystko budzi i 

zaczyna nowe życie. Jedną z takich uroczystości- to święto piosenki czyli 

„Festiwal Sztuki”, który w naszej szkole odbył się 26 kwietnia. Uczestniczyło 

w nim niemało szkół: Szkoła Średnia „Verdenės” z Podbrzezia, Szkoła Średnia 

im. św. Urszuli Ledóchowskiej z Czarnego Boru, nasza szkoła,a także szkoły 

podstawowe z Pikieliszek, Wesołówek i Jęczmieniszek. 

   Koncert rozpoczęli ubrani w litewskie stroje ludowe uczniowie szkoły 

„Verdenės“. Następnie wystąpili uczniowie szkoły z Pikieliszek. Dalej w 

programie festiwalu znalazły się dwie szkoły: chór starszych dziewczyn z 

Czarnego Boru i dzieci klas młodszych z Jęczmieniszek. Po nich zaśpiewali 

uczniowie z Wesołówek i na zakończenie śpiewali uczniowie naszej szkoły. 

   Po występach uczestników festiwalu swoje wrażenia wypowiedzieli 

członkowie komisji i wręczyli dyplomy oraz kwiaty dla nauczycielek muzyki. 

   Koncert spodobał się i nam, i gościom, zadowoleni byliśmy wszyscy. Takie 

festiwale mogą być częściej, bo one wywołują wiele pozytywnych emocji, 

zbliżają nas nie tylko z innymi szkołami, ale przede wszystkim ze sobą.  

 

 

Karina Naruszewicz 9c 
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W świecie 

Katyń znów zapotrzebował ofiar 

 
   Sobota, 10 kwietnia,8.50 rano- ta godzina i ta data na długo pozostanie w 

pamięci narodu polskiego i całego świata. Podczas katastrofy pod 

Smoleńskiem zginął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Kaczyński, wraz 

z małżonką, Marią, i 94 inne osoby, które leciały na 70-tą rocznicę 

upamiętnienia zbrodni katyńskiej. Spośród tych, którzy zginęli, członkowie 

Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, banku, wojska, kościoła oraz krewni 

zamordowanych w Katyniu w 1940 roku.  

   Identyfikacja ciał odbywa się w Moskwie, gdzie przyjeżdżają członkowie 

rodzin zmarłych w czasie katastrofy. 11 kwietnia we wszystkich kościołach 

polskich i świata były sprawowane Msze św. w intencji tych, którzy zginęli w 

czasie katastrofy samolotu. Tegoż dnia po południu do Warszawy zostały 

sprowadzone zwłoki Prezydenta. 

   W kraju została ogłoszona siedmiodniowa żałoba narodowa. Ludzie licznie 

składają kondolencje.  

   Na Litwie ogłoszona została trzydniowa żałoba narodowa. W naszej szkole w 

poniedziałek, 12 kwietnia, dzień pracy rozpoczęliśmy chwilą ciszy w intencji 

zmarłych w czasie katastrofy pod Smoleńskiem.  

 

Robert Wojczan 8c 
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Msza św. za Prezydenta RP i poległych w Katyniu 

 
   11 kwietnia o godz. 12.00 sprawowana była Msza św. w Niedzielę Bożego 

Miłosierdzia pod klasztorem św. S. Faustyny na Antokolu w Wilnie w 

intencji wszystkich ofiar narodowych tragedii- katastrofy prezydenckiego 

samolotu pod Katyniem w pobliżu Smoleńska. Instruktorzy i drużyny 

harcerskie WHM i studenci Ip2 czynnie wzięli udział w smutnych 

uroczystościach. Procesja ze zniczami i flagami biało- czerwonymi, z 

obrazem „Jezu, ufam Tobie” udała się pod Ambasadę RP i Konsulat przy 

ulicy Smėlio. Koronka była odmawiana w różnych językach Europy. 

Kapelan ks. hm. Dariusz Stańczyk nawoływał: „TRWAJMY GODNIE W 

REKOLEKCJACH PATRIOTYCZNYCH POLSKIEGO NARODU KU 

ZMARTWYCHWSTANIU”. 

 

                                  Agata Sadowska 8c 
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