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1. Znana rzeka w Polsce? 

2. Czym oddychają owady? 

3. Czym pokryta jest kość? 

4. Co pomaga człowiekowi stać pionowo? 

5. Najmniejsze państwo na świecie? 

6. Matematyka inaczej? 

7.  

 

HASŁO: 

 

Pierwszy, kto prawidłowo ułoży z oznaczonych cyframi w kratkach liter 

hasło, otrzyma nagrodę. Odpowiedzi oddawać dla naucz. jęz. polskiego, A. 

Bartoszko 
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 „... krajobrazy i być może duchy Litwy 

nigdy mnie nie opuściły”. 

(Cz. Miłosz) 

XXII Olimpiada Języka Polskiego 

i Literatury w rejonie wileńskim 

 
  17 lutego b. r. mimo śniegu i mrozu do Podbrzezia 

zjechała się młodzież, zakochana w mowie ojczystej, 

ze wszystkich szkół średnich rejonu wileńskiego. 

Tegoroczna olimpiada języka polskiego i literatury 

przebiegała pod mottem: „... krajobrazy i być może 

duchy Litwy nigdy mnie nie opuściły.” Te słowa 

wypowiedział Czesław Miłosz w 1980 roku w 

Sztokholmie podczas wręczenia mu literackiej 

Nagrody Nobla. 

(Dokończenie na str.2) 
W numerze: 
Str.1 – XXII Olimpiada Języka Polskiego i Literatury w rejonie wileńskim 

Str.2, 3 – XXII Olimpiada Języka Polskiego i Literatury w rejonie wileńskim 

 (Dokończenie z 1 str.)    

Str.4 –„STO DNI W PRZEDSZKOLU”  

Str.5 – ZAPUSTY 

Str.6 – Spotkanie przyszłych pierwszoklasistów oraz dzieci grupy przygotowawczej 

Str.7 – Festiwal Sztuki 
Str.8 – 11 marca- Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy 

 

Str.9 – Pozdrowienia 

             Podziękowania 

Str.10 –  Horoskop 

Str.11 – Dowcipy 

Str.12 – Krzyżówka 
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(Dokończenie ze str. 1) 

  Na uroczyste otwarcie olimpiady przybyły mer rejonu wileńskiego, pani Maria Rekść, 

kierownik Wydziału Oświaty rejonu wileńskiego, pani Lilia Andruszkiewicz, 

wieloletnia pracowniczka Ministerstwa, organizatorka olimpiad języka polskiego i 

literatury, pani Barbara Kosinskienė, wykładowczyni Uniwersytetu Pedagogicznego, 

doktor Halina Turkiewicz oraz starszy specjalista Wydziału Oświaty, pani Nijola 

Ragucka. 

  Po króciutkim programie artystycznym i ciepłym przywitaniu słowa udzielono 

przewodniczącemu komisji oceniającej, panu Wiktorowi Kirkiewiczowi, który otworzył 

koperty i przeczytał tematy prac pisemnych. 

  Każdy z uczestników mógł wykazać się swoimi zdolnościami twórczymi oraz przelać 

na papier nie tylko swoje myśli, ale także swoje uczucia i emocje.  

  Po napisaniu interpretacji uczestnicy otrzymali dwustronicowy test, który wymagał 

od ucznia znajomości praktycznego użycia języka.  

  Nauczycielki, które przybyły wraz ze swoimi uczniami do Podbrzeskiej Szkoły 

Średniej im. św. Stanisława Kostki miały zaszczyt wysłuchać wykład o Czesławie 

Miłoszu pani Haliny Turkiewicz. 

  W drugim dniu olimpiady młodzież wypowiadała się na zawczasu wybrane tematy z 

zakresu literatury i językoznawstwa.  

Po trudnej pracy nadszedł czas na odpoczynek. Wszyscy uczestnicy, nauczyciele i 

gości mogli obejrzeć program artystyczny „Spacer po Wilnie”, przyszykowany przez 

uczniów klas 10 i 12 Podbrzeskiej Szkoły Średniej im. św. Stanisława Kostki pod 

kierownictwem nauczycieli języka polskiego, muzyki i plastyki. 

  W tym czasie komisja oceniająca na czele z panem przewodniczącym 

podsumowywała wyniki. 

  Po wyłonieniu najlepszych wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania i prezenty, a 

dwunastka najlepszych została uhonorowana dyplomami. 
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Dowcipy 

 
Ksiądz jedzie do chorego. Zatrzymuje go policjant: 

- Bez świateł! Mandat 50 złotych. 

- Synu, jadę do chorego z Panem Bogiem... 

- Co?! We dwóch na rowerze?! 100 złotych... 

Ksiądz płaci, odjeżdża i myśli: „Jakie to szczęście, że nie wiedział, że 

Bóg jest w trzech osobach”. 

*  *  * 

Policjant zatrzymuje pijanego kierowcę: 

- Dmuchnij pan!!! 

- A gdzie boli? 

*  *  * 

- Jak byłeś mały, czy tata bił cię, gdy byłeś niegrzeczny? 

- Tak. 

- A tato dziadka też go bił?- dopytuje się dalej Jasio. 

- Tak, ale dlaczego pytasz? 

- Bo chciałbym w końcu wiedzieć, kto zaczął! 

 

*  *  * 

 

 Do sypialni wpada mąż i woła do leżącej w łóżku żony: 

- Ubieraj się szybko! Pożar!!! 

Z szafy przerażony męski głos: 

- Meble! Ratujcie meble! 

 

Dowcipy dobrała Grażyna Baczul, 6c 
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Horoskop 
 

 RYBY – 19 lutego-20 marca 

  

Rybami będą miotać różne emocje ukierunkowane 

głównie na osoby z bliskiego otoczenia. Nie będą 

zauważać, ze wywracają wszystko do góry nogami. 

Będą szukać winnych wokół siebie, podczas gdy same będą winne. Będą 

musiały do połowy roku zapanować nad sobą, bo w przeciwnym razie mogą 

zepsuć to ,na czym im najbardziej zależy. 

W finansach będą musiały walczyć o wszystko i będą musiały się upominać o 

swoje. W pracy powinny zadbać o dobrą komunikację i rzetelne informacje. 

Należy uważać, kto najbardziej będzie pochlebiać, gdyż ta osoba może narobić 

najwięcej problemów. 

W rodzinie wszystko idzie w dobrą stronę. W sytuacjach trudnych można 

będzie na rodzinie polegać. W miłości Ryby powinny zadbać o utrzymanie 

tego, co posiadają. Zmiany pod wpływem impulsu mogą okazać się dużym 

błędem. Los będzie wymagać od Ryb jasnych i przemyślanych ruchów. 

 

 BARAN - 21 marzec-20 kwietnia 

  

Dla Baranów będzie to czas większej bierności. Nie 

sprzyjające będą warunki w pracy, dlatego na początku 

roku Barany powinny skupić się na sobie. Odpoczynek, 

relaksacja, przyjemności, to jest to, co potrzebne będzie 

Baranom, by zregenerowały siły. 

Przymuszanie się do jakiegokolwiek wysiłku może przynieść negatywne skutki. 

W finansach będzie lekki zastój. Nie należy oczekiwać większego zysku aż do 

połowy roku. Druga połowa roku będzie zadziwiająco dobra pod względem 

finansowym.  

Unikać jednak trzeba pożyczek i kredytów, bo Barany źle skończą. 

W rodzinie spokojnie. Uda się rozwiązać dręczące problemy.. W maju i 

czerwcu niektóre Barany muszą uważać na wycieczki, wyjazdy zagraniczne, bo 

mogą się nimi rozczarować. 

Nie należy też w 2011 roku słuchać „dobrych rad” pseudoprzyjaciół. 

Los wymagać będzie od Baranów odpoczynku. Pamiętać też należy ,że siłę do 

życia Barany zaczerpną z rozluźnienia wewnętrznego. 
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Do tej dwunastki weszli: Jelena Kudelina- Szkoła Średnia im. Stanisława Moniuszki w 

Kowalczukach (nauczycielka Regina Jaświn), Dorota Jodko- Szkoła Średnia im. ks. 

Józefa Obrembskiego w Mejszagole (nauczycielka Walentyna Tomaszun), Agnieszka 

Malinauskaitė- Szkoła Średnia w Zujunach (nauczycielka Irena Bortkiewicz), 

Faustyna Sipowicz- Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie 

(nauczycielka Ilona Herman), Inesa Czajkowska- Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko 

w Jałówce (nauczycielka Krystyna Dejnarowicz), Iwona Jarmolovičiūtė- Szkoła 

Średnia w Rukojniach (nauczycielka Regina Iwaszko), Karolina Banel- Szkoła 

Średnia w Ławaryszkach (nauczycielka Anna Burbo), Agata Szuszkiewicz- Szkoła 

Średnia w Mickunach (nauczycielka Krystyna Witlicka), Barbara Czerniawska- 

Szkoła Średnia im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach (nauczycielka Lucja 

Podworska), Anna Kazakiwiecz- Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie 

(nauczycielka Ilona Herman), Snieżana Wasiljewa- Szkoła Średnia w Ławaryszkach 

(nauczycielka Halina Szturo), Beata Młyńska- Szkoła Średnia im. ks. Józefa 

Obrembskiego w Mejszagole (nauczycielka Walentyna Tomaszun). 

  Te uczennice klas 11-12 zdobyły największą liczbę punktów. 

Wręczając uczestnikom olimpiady nagrody kierownik Wydziału Oświaty rejonu 

wileńskiego, pani Lilia Andruszkiewicz dziękowała za udział we wspólnym święcie 

języka ojczystego, który w życiu Polaków Wileńszczyzny zajmuje tak ważne miejsce. 

  Wyrażamy najserdeczniejsze podziękowania sponsorom XXII rejonowej Olimpiady 

Języka Polskiego i Literatury: Konsulatowi Republiki Polskiej, Wydziałowi Oświaty 

rejonu wileńskiego, Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Polskich „Macierz Szkolna”, 

Instytutowi Polskiemu w Wilnie.   

Grono redaktorskie 
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„STO DNI W PRZEDSZKOLU” 

 

11 lutego bieżącego roku w Podbrzeskiej Szkole Średniej im. św. 

Stanisława Kostki odbyła się studniówka. Tematem tegorocznej 

studniówki było „Sto dni w przedszkolu”. 

  Święto rozpoczęło się polonezem w wykonaniu uczniów klas 12.  

Potem zaprosiliśmy wszystkich do auli na część uroczystą. Słowa 

udzieliliśmy pani Annie Jankowskiej, która tymczasowo spełnia 

obowiązki dyrektora szkoły. Następnie ze słowami otuchy wystąpiła 

pani Jolanta Driukienė, dyrektor szkoły, oraz pani Antonina Bojko, 

wicedyrektor do spraw nauczania. Słowo zostało udzielone również 

wychowawcom klas 12 oraz rodzicom. Na zakończenie części uroczystej 

wystąpili uczniowie klasy 11, którzy wręczyli dla nas medale 

pamiątkowe oraz odczytali horoskop na przyszłość. Horoskop był na 

czasie, bo każdy z nas, dwunastoklasistów, jak najbardziej chce 

wiedzieć, co go czeka na egzaminach!!! 

  Po części uroczystej nastąpił czas na odpoczynek, przedstawiliśmy 

więc mnóstwo ciekawych i pouczających scenek z życia dzieci i szkoły. 

Nie mniej pomysłowi byli też uczniowie klasy 11, którzy pomogli dla nas 

przyszykować program artystyczny. Cieszyliśmy się, a jednocześnie 

smutno nam było, bo dzieciństwa nam zostało tylko 100 dni, a potem 

„Żegnaj, szkoło”. 

Zofia Wojnicz, 12c 
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               Pozdrowienia 

Podziękowania 
 

Robercie! 

         Z okazji urodzin życzymy Ci  spełnienia najskrytszych marzeń, co 

dnia niezwykłych wrażeń. Pogody ducha, i uśmiechu od ucha do ucha. 

                           Robertowi Wojczanowi– 

koledzy i koleżanki z klasy wraz z wychowawczynią 

Iłono! 

 Pozdrawiamy z Dniem Urodzin! Zdrowia, szczęścia, pomyślności, z 

życia samych przyjemności. Każdy dzień niech lepszym będzie, a 

słoneczko gości wszędzie. 

Iłonie Baranowskiej 

koledzy i koleżanki z klasy wraz z wychowawczynią 

Aleksandrze! 

W każdej chwili, zawsze, wszędzie, niech Ci w życiu dobrze będzie! 

Niech Cię dobry los obdarzy wszystkim, o czym tylko marzysz.    

Saszce Jewdokimowowi 

koledzy i koleżanki z klasy wraz z wychowawczynią 

Kornelo! 

Jest w roku taki dzień, w którym smutki idą w cień, więc z okazji tego 

dnia, składamy Tobie życzenia – dużo zdrowia i radości, szczęścia w 

życiu i miłości. Moc najpiękniejszych wrażeń, i spełnienia wszystkich 

marzeń. 

Koleżanki z 9c klasy 
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11 marca- Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy 

 

  11 marca- Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy. Jest to dzień 

ważny dla każdego obywatela Republiki Litewskiej. 

  W naszej szkole ten dzień został upamiętniony 9 marca.  

  Na początki szóstej lekcji uczniowie wraz z nauczycielami zebrali się w 

auli naszej szkoły na imprezę, poświęconą 21 rocznicy Odrodzenia 

Niepodległości Litwy. Mieliśmy możliwość obejrzeć wspaniały koncert, 

który przyszykowali uczniowie naszej szkoły wraz z panią od muzyki, 

Ireną Iljiną. Chórek klas średnich zaśpiewał piękne piosenki litewskie, 

uczniowie klasy 5c deklamowali wiersze, a śpiewem chłopców i 

dziewcząt klasy 10c zachwycali się wszyscy. Na zakończenie koncertu 

wystąpiły dziewczyny klas 12-ych i 10-ej z piosenką „Gintaras”, która 

wzruszyła wszystkich obecnych na sali. 

  Po tak wspaniałym koncercie obejrzeliśmy kilka filmów o walce 

narodu litewskiego z zaborcą i dążeniu do niepodległości. 

  Chcę wszystkim podziękować za przyszykowanie tak pięknej imprezy, 

poświęconej dniu 11 marca, w którym ja też się urodziłem. 
 

Robert Wojczan, 9c 
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ZAPUSTY 
  W tym roku 8 marca mieliśmy okazję świętować podwójnie, bo był 

Międzynarodowy Dzień Kobiet i ostatnik czyli ostatni dzień karnawału, 

poprzedzający okres Wielkiego Postu. W Polsce dzień przed środą Popielcową 

nazywany jest też mięsopustem, podkoziołkiem lub śledzikiem, w zależności od 

regionu kraju. Na Litwie to užgavėnės. Obecnie najczęściejužgavėnės 

obchodzone są w weekend poprzedzający Środę Popielcową. Na placach miast 

i miasteczek odbywają się huczne zabawy przebierańców, towarzyszy temu 

duża ilość jedzenia, wesoła muzyka, palenie Mori czyli Marzanny. Wśród 

dzieci i młodzieży ostatnio coraz bardziej popularne jest chodzenie w ten dzień 

od domu do domu i zbieranie słodyczy, owoców, drobnych pieniążków. 

Obowiązują maski zapustne i znajomość odpowiednich wierszyków. 

  W naszej szkole także obchodziliśmy Zapusty. We wtorek po czwartej lekcji 

wszyscy zebraliśmy się na placu szkolnym, aby pożegnać zimę, a przywitać 

wiosnę. Większość dzieci miały maski zapustowe, niektóre dziewczyny były 

ubrane w piękne cyganki. Kucharki naszej szkoły upiekły mnóstwo smacznych 

blinów, aby każdy na Zapusty był najedzony, bo według dawnych wierzeń ten, 

kto zostanie głodny w Zapusty, będzie cierpiał głód przez resztę roku. 

Dziewczyny- cyganki deklamowały wiersze. Potem wszyscy wesoło 

śpiewaliśmy, tańczyliśmy. Wesoło mijał czas. Nie zabrakło nam też walki postu 

z karnawałem, którą na Litwie symbolizuje walka Konopiowego ze 

Słoninowym. Wszystkim było ciekawie oglądać tą walkę, chociaż już nawet 

małe dziecko wie, że zwycięży ten pierwszy, czyli post, gdyż po Zapustach 

następuje Wielki Post.  

Kolejną atrakcją było palenie Marzanny, którą przyszykowała 10 klasa.  

Szybko minął karnawał zapustowy, ale na pewno każdemu z nas ten karnawał 

pozostanie w pamięci do kolejnych Zapustów. 
 Jolanta Mažulytė,9c 
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Spotkanie przyszłych pierwszoklasistów oraz dzieci grupy 

przygotowawczej 
 

    25 marca witaliśmy w naszej szkole przyszłych pierwszoklasistów i 

dzieci grupy przygotowawczej oraz ich rodziców. Na spotkanie 

przybyło ich sporo. 

  Uczniowie klas początkowych przyszykowali piękny koncert. Dyrektor 

szkoły, pani Anna Jankowska, przywitała gości i zachęciła do 

obejrzenia programu artystycznego, który rozpoczęli uczniowie klasy 

drugiej i trzeciej słowami o szkole. 

  Uczniowie klasy pierwszej wystąpili z piosenką o deszczyku i 

przedstawieniem „Kapelusz muchomorka”. Mali goście byli 

zachwyceni tańcem „Krasnoludków” oraz przedstawieniem teatrzyku 

„Kózka”. 

  Koncert skończył się wesołymi piosenkami, które wykonał chór klas 

początkowych. Potem przyszli uczniowie naszej szkoły i ich rodzice 

zapoznali się z przyszłymi nauczycielkami, szkołą oraz klasami, w 

których będą się uczyli. 

  Krystyna Radzewicz, wychowawczyni 1c klasy 
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FESTIWAL SZTUKI 

  22 marca w Podbrzeskiej Szkole Średniej im. Św. Stanisława Kostki 

odbył się Festiwal Sztuki- 2011. W tym roku obchodziliśmy go już po 

raz dziesiąty. Imprezę rozpoczęła, zabierając słowo, pani Walentyna 

Kwaracijienė, starszy specjalista wydziału oświaty rejonu wileńskiego. 

Na prawach przewodniczącej komisji życzyła wszystkim uczestnikom 

powodzenia i dobrego nastroju.  

  W tegorocznym Festiwalu uczestniczyły trzy szkoły: Szkoła 

Podstawowa w Jęczmieniszkach, Filia Podbrzeskiej szkoły w 

Pikieliszkach oraz, oczywiście, uczniowie naszej szkoły. 

  Jako pierwszy został wykonany przez wszystkich uczestników 

Festiwalu utwór „Pięknie żyć”. Później rozpoczął się koncert. Pierwsi 

wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach. Następnie 

na scenie ujrzeliśmy cztery uczennice z Pikieliszek, a na zakończenie 

wystąpili uczniowie naszej szkoły. 

  Wszyscy wystąpili bardzo pięknie, dlatego też każda szkoła otrzymała 

dyplom i podziękowanie za uczestnictwo. Każda z członkiń komisji 

otrzymała po dużym kwiatku. 

Agata Sadowska, 9c 
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