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         Nowy rok szkolny  

Być starszym to marzenie dzieci, 

A przecież czas tak szybko leci, 

Mija godzina za godziną,  

Nim się spostrzegłeś rok upły-

nął! 

I nowa bije już godzina, 

Nowy rok szkolny się zaczyna, 

Już czeka szkoła i koledzy, 

I w książkach zasób nowej wie-

dzy.  

                                            Jan Brzechwa 

 

UWAGA: AKCJA– KONICZYNKA 

 

Wiadomo, że życie ucznia nie 

jest usłane różami. Dlatego, 

korzystając z dobrych rad przy-

jaciół z Polski, wprowadzamy 

akcję pod hasłem „Szczęśliwa 

koniczynka”. Wystarczy, że po-

każecie „ITAKĘ” nauczycielo-

wi, a On złoży na nim swój 

podpis. Tym samym dostajecie 

szansę bycia nie pytanymi!!! 

 Jednak trzeba pamiętać, że  

Koniczynka może być wy-

korzystana tylko RAZ w 

miesiąc na jednym przed-

miocie i ważna jest tylko w 

danym miesiącu, który 

jest miesiącem publikacji. 

Podpis nauczyciela 

Zespół redakcyjny:  Robert Wojczan, Beata Markowska, Wioleta Ar-

macka, Dorota-Agata Wojtkiewicz, Renata Rymszewicz, Rajmund Paw-

łowicz 

Opieka i korekta językowa: Iwona Woinowskaja, Anna Bartoszko 

Adres szkoły: ul. Szkolna 1, Podbrzezie, rej. wileński 
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1 Września  
Dzień Nauczyciela 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

  Pierwszego dnia jesieni 
wszyscy uczniowie mieli wielkie 
święto – początek roku szkolnego. 
Od rana już panował uroczysty na-
strój. Każdy uczeń przyszedł z 
przepięknym bukietem kwiatów , 
który z podzięką wręczał dla nau-
czycieli za trud i cierpliwość. 
 Było także wielu takich 
uczniów którzy po raz pierwszy 
przyszli do szkoły. Łączył  ich 
wszystkich jeden cel: zdobycie jak 
największej wiedzy i dobrych przy-
jaciół. 
 Początek roku szkolnego roz-
poczęła tradycyjnie dyrektor szko-
ły, p. Jolanta Diukienė witając 

wszystkich w murach szkoły po 
długich wakacjach letnich. 
  Wiele niezapomnianych 
emocji wywołał występ uczniów 
klasy pierwszej, którzy głośno i 
śmiało deklamowali wiersze, po 
czym wszyscy poszliśmy do  ko-
ścioła na Mszę świętą. Ksiądz na-
szej parafii, Marek Gładki, pobło-
gosławił uczniów i poświęcił torni-
stry oraz przybory szkolne, by ten 
rok  był udany i przyniósł jak  naj-
więcej wiedzy, dobrych ocen i po-
chwał. 

 

Beata Markowska, 10 klasa  
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 4 października w naszej 
szkole odbyło się święto z okazji Dnia 
Nauczyciela. Uczniowie od samego 
rana składali życzenia i wręczali 
kwiaty swoim wychowawcom. 

 Był to nietradycyjny dzień 
nauczania, ponieważ lekcje prowa-
dzili uczniowie klasy 12. Wszyscy 
mieli po cztery lekcje. 
  Uczniowie klasy 9 przyczynili 
się do stworzenia świątecznej atmos-
fery w pokoju nauczycielskim. Przy-
gotowali księgę z życzeniami dla nau-
czycieli, ułożyli przepiękne kompozy-
cje z kwiatów, balonów i różnokolo-
rowych liści. 

 Później uczniowie klasy 10 
przyszykowali wspaniały koncert 
oraz wręczali nominacje dla nauczy-
cieli. 
  Bardzo nam miło, że jest taki 
dzień w roku, gdy możemy z całego 
serca podziękować nauczycielom za 
ich trud i starania, abyśmy otrzymali 
jak najwięcej wiadomości i umieli je 
zastosować w życiu. 

                                                                                                                         
Renata Rymszewicz, 9 klasa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Gości z Polski 

             6 września 2013r. nasza 

szkoła miała zaszczyt przyjąć gości 

z Polski. Przybyli oni z Częstocho-

wy. 

           Przygotowywaliśmy się do 

tego spotkania cały tydzień. Ucz-

niowie klas starszych witali roda-

ków z Polski piękną piosenką. Z 

naszych ust brzmiały przepiękne 

słowa o Ojczyźnie i przyjaźni, a ko-

jące melodie podwileńskich piose-

nek dotarły do serca każdego, gdyż 

nikt nie ukrywał łez szczęścia. 

            Uczniowie klas młodszych 

mieli dla gości symboliczne pre-

zenty - pierniki w formie serca, co 

symbolizowało przyjaźń. 

             Pani dyrektor, Jolanta 

Driukienė, zapoznała przybyłych z 

historią szkoły. 

              Zauroczeni pięknym kon-

certem oraz przyjazną atmosferą 

rodacy wyrazili nadzieję na dalszą 

współpracę. Wspólnie zaśpiewana 

piosenka „Polacy - to jedna rodzi-

na” uwieńczyła koncert galowy. 

 
Beata Markowska, 10 klasa 

26 września obchodzimy 
dzień języków europejskich. W na-
szej  szkole jest on obchodzony 
szczególnie uroczyście. W tym roku 
mieliśmy nietradycyjny dzień nau-
czania. Tego dnia uczniowie z chęcią 
śpieszyli do szkoły, ponieważ trady-
cyjnych lekcji nie było! Każda klasa 
musiała przyszykować i przedstawić 
w różnych językach kulturę, obycza-
je i tradycje poszczególnych państw 
europejskich. Od samego rana wzię-
liśmy się do roboty. Przez cztery lek-
cje wszyscy pracowali: śpiewali, tań-
czyli, rysowali, recytowali…             

 

 W wyniku powstał superowy 

dwugodzinny koncert, podczas któ-
rego każdy uczeń mógł wykazać 
swoje ukryte zdolności artystyczne. 
Wszyscy byli zadowoleni, ponieważ 
na zakończenie otrzymaliśmy słod-
kie niespodzianki.  

Dziękujemy paniom od języ-
ka polskiego, litewskiego, angiel-
skiego, rosyjskiego za wspaniałą or-
ganizację oraz wszystkim uczestni-
kom za miłą atmosferę podczas 
święta. 

 

           Rajmund Pawłowicz ,10 klasa 

Święto Języków Europejskich 
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XIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru 

Pamięć zmarłym – żyjącym pojednanie 

 Już po raz XIII w dniach      

5 – 6 września do        Białegosto-

ku zjeżdżają się ludzie różnych 

narodowości i wyznań.  Wszyst-

kich ich jednoczy    pamięć o tra-

gicznych      wydarzeniach z lat 

1939 -1956, a mianowicie   maso-

we zesłanie na Sybir i do Kazach-

stanu. Celem tego marszu jest 

uświadomić młodzieży, jak trudno 

było przeżyć w tak okropnych wa-

runkach, a także zachęcić do dal-

szej organizacji podobnych obcho-

dów. 

 Marsz zaczął się przy Pomni-

ku Katyńskim, spod którego wszy-

scy uczestnicy  udali się do kościo-

ła pw. Ducha Świętego, gdzie od-

była  się msza św.,     której prze-

wodniczył JE abp  Edward Ozo-

rowski, Metropolita Białostocki, a  

homilię    wygłosił ks. dr Tadeusz 

Krahel. W tegorocznym marszu 

brało udział około 13 tys. osób, 

których w ten czy inny sposób do-

tknęły zesłania. Były tam delegacje 

z Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, 

Białorusi, Polski, a nawet z USA i 

Kanady. Cała uroczystość skończy-

ła się przy Grobie Nieznanego Sy-

biraka, gdzie modlitwą (w obrzę-

dzie katolickim i prawosławnym) 

została uczczona pamięć zmarłych 

oraz zostały złożone kwiaty i zapa-

lone znicze.  

          Cieszę się, że miałem okazję 

być tam i chociaż częściowo zapo-

znać się z tak zwaną „polską Gol-

gotą Wschodu”. Dziękuję        or-

ganizatorom            tego  marszu, a 

szczególnie pośredniczce tej uro-

czystości tu na Litwie, sz. p. Jani-

nie Giczewskiej.  

Robert Wojczan, 12 klasa  

Pamięć o poległych nadal trwa 
-9- 

 23 września na Litwie była 

uczczona pamięć o Żydach, pole-

głych w czasie II Wojny Światowej. 

W tym roku przypada 70-ta roczni-

ca likwidacji wileńskiego getta. 

 W związku z tym wydarze-

niem uczniowie naszej szkoły udali 

się na wycieczkę do żydowskiego 

muzeum im. Gaona w Wilnie. Jest 

to jedno z wielu muzeów w stolicy, 

przypominające nam o tak okrop-

nych wydarzeniach sprzed wielu 

laty, o zagładzie narodu żydowskie-

go, dokonanej przez hitlerowców. 

W czasie lekcji, przeprowadzonej 

nam w muzeum, dowiedzieliśmy 

się, jak, gdzie i kiedy zostały doko-

nane zabójstwa niewinnych ludzi. 

Okropny jest fakt, że z 200 tys. Ży-

dów, mieszkających na terytorium 

Litwy,w czasie II Wojny Światowej 

zginęło około 90%, w tym też ko-

biety i dzieci.  

   Druga część naszej wycieczki 

była o nieco weselszej tematyce, 

ponieważ zwiedzaliśmy pałac Ra-

dziwiłłów, gdzie teraz odbywa się 

wystawa kolekcji włoskiej mody 

renesansowej. Po obejrzeniu ekspo-

natów mieliśmy zajęcia praktyczne, 

w czasie których wykonywaliśmy 

laurki na wzór renesansowych, a 

także przerysowywaliśmy różno-

rodne wzory ze strojów, wystawio-

nych w pałacu.  

 Ciekawostką tej podróży było 

też to, że widzieliśmy Petrasa Gra-

żulisa, który udzielał wywiadu dla 

telewizji, więc wieczorem w wiado-

mościach na drugim planie w re-

portażu mogliśmy zobaczyć siebie . 

Dziękuję organizatorom !!! 

                 

                Robert Wojczan,12klasa                 
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Dzień Pamięci 

23 września w naszej szko-

le obchodziliśmy dzień upamiętnia-

jący męczeńską śmierć Żydów w 

czasie II Wojny Światowej.  Ucznio-

wie  klas  10-11 razem z nauczyciela-

mi  odwiedzili mogiłę żydowską,  

znajdującą się na terytorium  gminy 

podbrzeskiej. Jak każdego roku 

uporządkowali  miejsce przy pomni-

ku,   zapalili znicze, aby uczcić pa-

mięć o zmarłych. 

Po powrocie do szkoły ucz-

niowie klas starszych zebrali się w 

auli, aby obejrzeć film ,, Życie jest 

piękne“. 

   Współczesne pokolenie, które 

Każdy z nas,  obserwując  

życie Żydów  w obozie koncentra-

cyjnym, współczuł głównemu boha-

terowi i każdy po swojemu odczuł 

jego tragedię. 

   Współczesne pokolenie, które 

nie zna wojen, nie odczuwa głodu,  

nie boi się o przyszłość każdego 

dnia, nie potrafi zrozumieć wyda-

rzeń tamtych lat. Jednak takie im-

prezy pomagają docenić wartość 

życia i bycia sobą. 

Dorota-Agata Wojtkiewicz,  

11 klasa 
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Stroniczka Harcerska 

Dzień Polskiej Harcerki na Wileńszczyźnie 

5 października każdego roku 

polskie harcerki obchodzą swoje świę-

to – Dzień harcerki. Już od 21 roku ten 

dzień stał się dla harcerzy także wiel-

kim dniem spotkań.  

W tym roku 4 października 

harcerze i harcerki Wileńskiego Hufca 

Maryi im. Pani Ostrobramskiej bardzo 

licznie, bo aż ponad 130 osób przybyło 

do Podbrzeskiej Szkoły Średniej im. 

św. Stanisława Kostki, by uczestniczyć 

w trzydniowym biwaku z okazji Dnia 

Harcerki w 75 rocznicę śmierci św. s. 

Faustyny Kowalskiej – apostołki Boże-

go Miłosierdzia. W biwaku uczestni-

czyli również harcerze0000, z Pod-

brzezia. Było nas dokładnie 2.;l,kj z2 

druhny z trzech zastępów i 4 chłopcy z 

niedawno założonego zastępu męskie-

go!  

Komendantką biwaku była 

nasza drużynowa pwd. pr. Agata Sa-

dowska wędr. pr., natomiast oboźni – 

to pwd. pr. Justyna Krysztul wędr. pr. i 

dh Wiktor Staniulis ćw. pr. Dużo przy-

czynili się do organizacji imprezy rów-

nież hufcowi – pwd. Joanna Pietkie-

wicz wędr.  i pwd. Gerard Tumasz HO, 

a także komendant WHM Ks. H. Da-

riusz Stańczyk HR. 

Po piątkowym apelu, rozpo-

czynającym biwak, udaliśmy się na 

kominek. Jak zwykle spędziliśmy czas 

na śpiewaniu piosenek i pląsach. 

Wkrótce po kominku została ogłoszona 

cisza nocna. 

W sobotę na nas czekał trudny 

i ważny dzień. Z samego rana, jeszcze 

śpiących, rozdzielono nas na patrole. 

Rozpoczęliśmy grę terenową. Podczas 

gry mieliśmy aż jedenaście punktów, w 

których czekali na nas punktowi w róż-

nych miejscach Podbrzezia. Na punk-

tach sprawdzano musztrę, umiejętność 

szyfrowania, znajomość prawa harcer-

skiego. Było też wiele pytań, na które 

musieliśmy odpowiedzieć jak najszyb-

ciej. Także musieliśmy wymyśleć pio-

senkę patrolu na temat biwaku. 

Po powrocie z gry i pysznym 

obiedzie odbył się tak długo oczekiwa-

ny konkurs ,,Harcerka Roku 2013’’. 

Według tradycji harcerskiej, co roku 

harcerki z wszystkich żeńskich drużyn 

WHM ubiegają się o ten tytuł. W tym 

roku było 11 uczestniczek, które pra-

gnęły zwyciężyć i udowodnić, że one są 

najlepsze. Z naszej drużyny o ty-

tuł ,,Harcerki roku’’ ubiegały się 3 

druhny: dh. Wioleta Armacka, dh. 

Ewelina Worobjowa i dh. Karolina 

Dwilewicz. 

W konkursie harcerki miały 

wiele zadań. Każda musiała oczyścić 

jak najszybciej ziemniak i pokroić do 

surówki, a także narysować swój  

 

autoportret z zawiązanymi oczyma. 

Później musiały zatańczyć z harcerza-

mi. Oprócz tego sprawdzano wiedzę 

harcerską... Na zakończenie, jak zaw-

sze, odbył się jeszcze konkurs talen-

tów, gdzie każda miała zaprezento-

wać swój talent. 

,,Harcerką Roku 2013’’ zosta-

ła dh. Katarzyna Mackiewicz z Czar-

noborskiej drużyny harcerek ,,Czarna 

jedynka’’ im. św. Urszuli Ledóchow-

skiej. Druhna Kasia najlepiej wykaza-

ła się w zadaniu z zakresu kucharstwa 

i tańca; była najszybszą w zadaniu 

polegającym na prawidłowym zamel-

dowaniu się do komendantki; a także 

zaprezentowała wszystkim swój ta-

lent – okazało się, że jest niesamowi-

tą tancerką! Cieszymy się, że na Wi-

leńszczyźnie mamy takie piękne, uta-

lentowane i aktywne harcerki! 

Wieczorem mieliśmy har-

cerską dyskotekę, ale postanowiliśmy 

zorganizować również kominek har-

cerski na zakończenie dnia, na który 

przybył także komendant Hufca.  

W WHM 5 października - to 

też ważna data, a mianowicie urodzi-

ny naszego komendanta – Księdza 

Harcmistrza Dariusza Stańczyka. 

Podczas sobotniego kominka złożyli-

śmy mu najserdeczniejsze życzenia i 

dziękowaliśmy, że zawsze jest z nami 

i darzy nas ojcowską miłością. 

Biwak zakończyliśmy 6 paź-

dziernika mszą świętą i apelem za-

kończeniowym. Wkrótce po tym har-

cerze odjechali z Podbrzezia do Wil-

na. Tam pomodlili się jeszcze przy 

klasztorze, gdzie cudownych obja-

wień niegdyś doznawała św. siostra 

Faustyna – apostołka Bożego Miło-

sierdzia, a także stanęli jeszcze u stóp 

Matki Bożej Ostrobramskiej, której 

podziękowali za udany wyjazd har-

cerski. 

Szczególne podziękowania 

kierujemy do komendy biwaku! Rów-

nież jesteśmy bardzo wdzięczni dla 

administracji i pani dyrektor Pod-

brzeskiej Szkoły Śr. im. św. St. Kostki 

– Jolanty Driukienė za udostępnienie 

pomieszczeń dla harcerzy, a także dla 

zajezdni autokarowej ,,Sofina’’ i kie-

rowców tej zajezdni. 

 

Czuwaj! 

Zastępowa 18 Podbrzeskiej Drużyny 

Harcerek ,,Czerwone Maki‘‘ im. Bohate-

rów Monte Cassino 

Dh. Wioleta Armacka ochot. pr. 
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