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Biały śnieg oprószył  

        choinki w lesie.  

Nikt nie wie, co zima przynie-

sie.  

     Lód pokrył rzeki i jeziora,  

      na łyżwy przyszła pora.  

  Ubierzemy ciepłe kurteczki  

     i pójdziemy na saneczki.  

  Jest mroźno, dookoła śnieży-

ce  

            i zawieje                   

      Rety! Co się dzieje?  

 

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, Agata Sa-

dowska, Dorota-Agata Wojtkiewicz, Renata Rymszewicz, Rajmund 

Pawłowicz, Wirginija Sokołowska. 

Opieka i korekta językowa: Iwona Woinowskaja 

Adres szkoły: ul. Szkolna 1, Podbrzezie, rej. wileński 

-1- 



-2- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upamiętnienie 20-lecia pielgrzymki Jana 

Pawła II na Litwę 

Wesoła choinka 
Z życia szkoły  

W drugiej połowie paź-

dziernika uczniowie naszej szkoły 

udali się na pielgrzymkę do Sza-

wel i Szydłowa. Zwiedziliśmy 

wówczas Górę Krzyży i miejsce 

objawienia Matki Bożej Szydłow-

skiej. Tam również uczestniczyli-

śmy we Mszy świętej, którą cele-

brował ks. Marek Gładki. On to 

wraz z nami brał udział w piel-

grzymce i wspólnie się modlił pod-

czas mszy i nabożeństwa w Szy-

dłowie.  

Kilka dni później udaliśmy 

się na drugą część pielgrzymki, 

poświęconej 20-ej rocznicy wizyty 

Papieża Polaka do naszego kraju. 

W Wilnie zwiedziliśmy kościoły, 

w których modlił się Jan Paweł II. 

Mieliśmy spotkanie z nuncjuszem 

apostolskim Luiggi Bonazi, który 

przypomniał nam o postawie bło-

gosławionego Jana Pawła II. A na 

zakończenie mieliśmy okazję prze-

bywać u sióstr Jezusa Miłosierne-

go, gdzie jedliśmy smaczne kiełba-

ski. 

Dziękujemy organizatorom 

tej pielgrzymki, która zostawiła 

niezatarty ślad w naszych sercach. 

 

Robert Wojczan, 12 klasa 
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  Natomiast uczniowie klasy 

drugiej przenieśli nas do krainy 

Smerfów, którzy na reniferach i san-

kach śpieszyli na spotkanie ze świę-

tym Mikołajem.  Uczniowie klasy 

trzeciej przedstawili bajkę 

„Rzepka”, która wywołała dużo 

śmiechu.  Barwnie i uroczo ” ucz-

niowie klasy czwartej zaprezentowa-

li bajkę „Czerwony Kapturek”.    

 Największą  atrakcją były za-

bawy i tańce ze świętym Mikołajem 

przy choince. Na zakończenie święty 

Mikołaj wręczył wszystkim obec-

nym dzieciom  słodkie prezenty 

ufundowane przez  ZPL 

Teresa Geglis,  

starszy  nauczyciel klas  

początkowych 

.                                                                                                                                      

  27 grudnia tradycyjnie w naszej 

szkole odbyła sie „Wesoła choinka”. 

Na imprezę były zaproszone dzieci 

wraz z rodzicami, które nie uczęszcza-

ją do przedszkola. Na początku 

wszystkich mile i serdecznie przywita-

ła dyrektor  szkoły pani Jolanta Driu-

kienė oraz święty Mikołaj.   

 Uczniowie klas początkowych 

ze swoimi paniami oraz grupa przygo-

towawcza przyszykowali program ar-

tystyczny. Grupa przygotowawcza 

przedstawiła inscenizację „Zimowe 

zabawy”, która zauroczyła nas wszyst-

kich wspaniałą Zimą.  Uczniowie kla-

sy pierwszej zaproponowali  do obej-

rzenia pouczającą i ciekawą insceniza-

cję „Przyjaciele zajączka”.    

    

Z życia szkoły  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia szkoły 
Święto Niepodległości Polski 

  W poniedziałek, 11 listopa-

da bieżącego roku, w naszej szkole 

odbyła się uroczysta akademia po-

święcona 95 rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

W szkole takie listopadowe 

spotkania stały się tradycją. Pod 

opieką nauczycieli geografii W. 

Brodowskiej, muzyki I. Iljinoj a 

także tańców W. Piatkowej zastała 

przygotowana muzyczno -  literacka 

inscenizacja poświęcona tematyce o 

Ojczyźnie. 

 Uroczystość rozpoczęła się od 

wysłuchania „Roty”. Po chwili ci-

szy i skupienia na początku progra-

mu artystycznego ujrzeliśmy taniec 

o miłości w wykonaniu uczennic 6-

8 klas. Następnie przy zgaszonym 

świetle na specjalnie przygotowaną 

scenę pod muzykę wchodzili ucz-

niowie, którzy recytowali wiersze 

słynnych polskich poetów. Na za-

kończenie akademii usłyszeliśmy 

piosenkę „Boże, coś Polskę” w wy-

konaniu chórku szkolnego. 

 Koncert cieszył się niezwy-

kłym uznaniem, a występujący ucz-

niowie zostali nagrodzeni rzęsisty-

mi brawami. 

 

Wioleta Brodowska,  

starszy nauczyciel geografii 

 

 

Nareszcie święta pełne rado-

ści i nadziei albowiem Dziecię nam 

się narodziło, Syn został nam dany. 

    Choinka, opłatek, kolędy, pre-

zenty… 

Wszystkim nam jest wesoło i rado-

śnie. 

    `Już stało się tradycją, że w końcu 

grudnia w naszej szkole uczniowie 

klas początkowych pod kierownic-

twem pań i pani od muzyki szykują 

przedstawienie Jasełek bożonarodze-

niowych. 

W ten dzień do szkoły przy-

chodzi ksiądz proboszcz, rodzice, 

uczniowie, nauczyciele, dyrekcja 

szkoły. 

Wszyscy w ciszy i skupieniu 

słuchamy modlitwy, a potem ogląda-

my przedstawienie o narodzeniu ma-

łego Jezuska, śpiewamy kolędy. Po 

czym w rodzinnej atmosferze, w za-

dumie i ciszy łamiemy się opłatkiem 

i składamy nawzajem życzenia. 

Uważam, że każdy z nas rozważa i 

zastanawia się nad tym: Kto jest naj-

większą radością tych dni ? Czy 

zawsze pamiętam o tym , że przyj-

ście na świat Pana Jezusa jest wyda-

rzeniem prawdziwym , a nie opo-

wiadaniem czy bajką ? Czy znam 

wiele pięknych kolęd ? Czy chętnie 

poznaję i wprowadzam wraz z rodzi-

cami w naszym domu zwyczaje bo-

żonarodzeniowe? Czy znam wymo-

wę opłatka, wieczoru wigilijnego i 

znaczenie świąt dla życia rodzinne-

go ? 

     Uważam, że taki dzień zostanie w 

pamięci u dzieci i wszystkich zebra-

nych jako dzień radosnych przeżyć 

narodzenia Pana Jezusa, okazją do 

pogodzenia się ze wszystkimi przy 

dzieleniu się opłatkiem. 

Krystyna Radzewicz, 

nauczyciel – metodyk klas początko-

wych 

Bóg się rodzi, moc truchleje… 

-10- -3- 
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Ślubowanie pierwszoklasistów 

 Uroczystość ślubowania dla 

uczniów klasy 1 – to ogromne 

przeżycie, szczególnie kiedy klasy 

są nieliczne. Prezentacja na forum 

szkoły przed rodzicami i starszymi 

kolegami, jest dla dzieci bardzo 

trudna.  

W Podbrzeskiej Szkole 

Średniej im. św. Stanisława Kostki 

uroczstość ślubowania klasy 1 od-

była się 18 listopada. Świadkami 

tego wydażenia byli goście: pani 

dyrektor, nauczyciele, rodzice, 

koleżanki i koledzy. Przyszyko-

wać się do święta uczniom pomo-

gły nauczycielki Maria Mo-

tiejūnienė i Irena Iljina. Na uro-

czystość przybyli także wróżka z 

profesorem, którzy przeprowadzili 

imprezę. Główni bohaterowie 

święta wykazali się wiedzą na te-

mat rozwiązywania zagadek, od-

powiedniego zachowania się w 

szkole i w domu, umiejętnością 

recytowania wierszy i śpiewania 

piosenek. 

 Po ceremonii ślubowania 

pani dyrektor wręczyła uczniom 

Paszporty Pierwszoklasisty, ksią-

żeczki do czytania, a także słodkie 

upominki. Starsi koledzy też nie 

zapomnieli o kolegach i koleżan-

kach z  klasy 1  i złożyli życzenia. 

 Na zakończenie została zro-

biona wspólna fotografia z rodzi-

cami. Rodzice przygotowali dla 

zebranych słodki poczęstunek. 

Uroczystość bardzo podobała się 

wszystkim zebranym. 

 

Maria Motiejūnienė, starszy nauczy-

ciel klas początkowych 

Z życia szkoły 

Stroniczka Harcerska -9- 

Wieczorem mieliśmy niesamo-

wite ognisko w terenie. Spodobało się 

ono szczególnie harcerzom, którzy 

jeszcze nie byli na obozie harcerskim, 

a harcerzom starszym przypominało 

czar obozowych dni, gdyż nasze mini-

ognisko z gitarą pod gwiaździstym 

grudniowym niebem bardzo przypomi-

nało letnie wieczory obozowe... 

Biwak zakończyliśmy w nie-

dzielę. Przyjechał do nas Kapelan 

WHM ks. Dariusz Stańczyk – odprawił 

nam niedzielną Mszę św., na której 

była obecna również pani Lusia Wojt-

kiewicz – kierownik Pikieliszskiej filii 

Podbrzeskiej Szkoły Średniej im. św. 

Stanisława Kostki, której bardzo dzię-

kujemy za udostępnienie pomieszczeń 

dla harcerzy!  Następnie mieliśmy apel 

zakończeniowy, a po nim słodki po-

częstunek i odjazd do domów. 

Był to bardzo udany czas, 

szczególnie dla komendy, ponieważ 

był to pierwszy biwak, który zorgani-

zowali. Jest to początek jeszcze lepszej 

współpracy naszych drużyn, gdyż już 

planujemy kolejny wspólny biwak na 

wiosnę i mamy nadzieję, że przyniesie 

nam wiele dobrego i wzmocni nasze 

drużyny.  

 Czuwaj! 

Dh. Drużynowa pwd. pr. Agata Sadow-

ska wędr. pr. 

18 Podbrzeska Drużyna Harce-

rek ,,Czerwone Maki‘‘ im. Bohaterów 

Monte Cassino 
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Właśnie z taką myślą słynnego 

założyciala harcerstwa, dwie drużyny 

Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani 

Ostrobramskiej zorganizowały biwak 

swoim środowiskom – przede wszyst-

kim, z okazji minionych już Mikołajek.  

8 MDH ,,Powstańcy’’ im. Sza-

rych Szeregów i 18 PDH ,,Czerwone 

Maki’’ im. Bohaterów Monte Cassino – 

dwie drużyny, które już od wielu lat 

pięknie współpracują w WHM i mają 

wspaniałe przyjacielskie stosunki. Po 

raz pierwszy jednak zdecydowaliśmy 

zorganizować wspólny biwak – aby 

jeszcze bardziej wzmocnić naszą przy-

jaźń, a także chcąc stworzyć wspaniałą 

miłą atmosferę naszym harcerzom i 

harcerkom, szczególnie tym najmłod-

szym – aby w okresie świątecznym 

właściwie ukochali i odczuli ideję har-

cerską. Biwak odbył się w dniach 13-15 

grudnia w szkole podstawowej w Pikie-

liszkach, gdzie przed kilkoma miesiąca-

mi powstał próbny zastęp harce-

rzy ,,Podwileńskie orły’’.  Szkoła ta, 

choć mała, ale stała się na trzy dni mi-

łym i ciepłym domem dla ponad 35 

harcerzy.  

Komendantką mini-biwaku 

była drużynowa ,,Powstańców’’ - dh. 

Komendantką mini-biwaku 

była drużynowa ,,Powstańców’’ - dh. 

Ewa Leonowicz pion. , natomiast obaj 

oboźni pochodzili z ,,Czerwonych Ma-

ków’’ – dh Arnold Zawadski mł. pr. i 

dh. Ewelina Dwilewicz trop. pr. Dodat-

kowo nad komendą i całym biwakiem 

czuwała opiekunka biwaku dh. Ewelina 

Adomaitis pion. i drużyno-

wa ,,Czerwonytch Maków’’ – pwd. pr. 

Agata Sadowska wędr. pr. 

 Naszą mini-imprezę rozpoczę-

liśmy bardzo mikołajkowo. Komen-

dantka opowiedziała wszystkim o tra-

dycjach tego święta na całym świecie, a 

później wesoło bawiliśmy się przy 

symbolicznym harcerskim ognisku. 

Następnego dnia druh oboźny  

przyszykował wszystkim wspaniałą grę 

terenową : podczas gry harcerze nie 

tylko zwiedzili Pikieliszki, ale również 

nauczyli się wiele nowego i co najważ-

niejsze – poczuli, że tylko razem - 

wspólnymi siłami mogą osiągnąć cel. 

 Drugą część dnia harcerze 

mieli zajęcia terenoznawstwa i musz-

try, dzięki czemu jeszcze bardziej po-

głębili swoją wiedzę harcerską. 
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Młodzieżowy obóz dziennikarski  w Warszawie 

Zdaniem wielu uczestników, 

warsztaty  otwierają przed nimi no-

we horyzonty. Prowadzącymi zaję-

cia byli animatorzy Michał Horbu-

lewicz i Krzysztof Boczek . Są to 

ludzie, którzy starali się przekazać 

swoją wiedzę. Uczestnicy  są i będą 

im za to bardzo wdzięczni. Cieszy-

my się z możliwości zwiedzenia 

takiego pięknego miasta jak War-

szawa. Warszawa - to miasto, gdzie 

napewno każdy znajdzie coś dla sie-

bie, ponieważ jest w tu dużo marke-

tów, klubów, restauracji, a także  

dużo zabytków historycznych. 

Wirginija Sokołowska, 

10 klasa 

 

Młodzież z Litwy otrzymała 

możliwość pogłębienia swojej wie-

dzy  i otrzymania doświadczenia w 

dziedzinie dziennikarskiej.            

 

 

 

 

 

To właśnie Fundacja ,, Nowe Me-

dia‘‘ dała możliwość dla laureatów 

konkursu ,, Pokaż, jak jest‘‘. W do-

mu dziennikarzy  w Warszawie od-

bywały się kursy dla uczniów z pol-

skich szkół na Litwie. Podczas 

warsztatów uczestnicy  mieli  moż-

liwość  wczuć się w rolę prawdzi-

wych dziennikarzy.   . Pomimo 

trudności młodzież została zachwy-

cona zajęciami, ponieważ miała 

okazję poczuć się prawdziwymi stu-

dentami. Mieli pracę domową, która 

potrzebowała dużo czasu  i zaanga-

żowania. 

Mini-biwak mikołajkowy w Pikieliszkach 
"Ukochanie i odczucie idei bardziej ją wcieli w życie niż najokrutniejsze regulaminy." 

Andrzej Małkowski   
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Z życia szkoły 

Tydzień Języka Polskiego  

 W dniach od 11 do 15 listo-

pada w naszej szkole przebiegał 

Tydzień Języka Polskiego. Bogaty 

on był w różnego rodzaju imprezy, 

konkursy, olimpiady i miniolimpia-

dy.  

  Już w poniedziałek w szkole 

odbyło się kilka imprez, nawiązują-

cych do wydarzeń z historii Polski. 

Uczniowie klas 2c i 4c przedstawili 

wspaniały koncert, poświęcony 

Dniu Niepodległości Polski. Ze 

sceny brzmiały piękne słowa o Oj-

czyźnie, o wolności i symbolach 

narodowych. Następnie grupa 

uczniów klasy 12c wraz z nauczy-

cielką języka polskiego udali się na 

wycieczkę edukacyjną po cmenta-

rzu Rossa. Zapoznali się z historią 

cmentarza, zwiedzili groby zna-

nych ludzi sztuki i literatury, a po-

tem uczestniczyli w uroczysto-

ściach, poświęconych dniu, w któ-

rym Polska otrzymała wolność. W 

tym też czasie w szkole uczniowie 

klas starszych uczestniczyli w uro-

czystej Akademii, poświęconej wy-

darzeniom z roku 1918. 
  Następny dzień był równie 

obfity w imprezy, związane z pol-

skim słowem. Uczniowie klas 11 i 

12 brali udział w olimpiadzie języ-

ka polskiego i literatury. Grupka 

uczniów klasy 11c na czele z panią 

dyrektor i panią wicedyrektor udali 

się do Uniwersytetu Wileńskiego 

na uroczystą inaugurację Tygodnia 

Języka Polskiego. Tam wysłuchali 

wykładu prof. A. Kalėdy i zwiedzi-

li uniwersyteckie obserwatorium 

oraz bibliotekę, w której uczyli się 

„hodowania” książek. 

 W tym tygodniu odbył się też 

konkurs ortograficzny, w którym 

Mistrzem Ortografii została Karoli-

na Puncewicz (ucz. klasy 6c). Ucz-

niowie klas 9 i 10 uczestniczyli w 

miniolimpiadzie z języka polskie-

go . 

 Najwięcej wrażeń jednak 

przyniósł ostatni dzień, kiedy 

przedstawiciele wszystkich klas, 

poczynając od grupy przygotowaw-

czej do klasy 12, uczestniczyli w 

konkursie recytatorskim „Strofy o 

późnym lecie”. Do konkursu zgło-

siło się aż 46 recytatorów. Na po-

czątku uczniowie klas początko-

wych, piątej i szóstej obejrzeli 

przepiękne przedstawienie 

„Szczęśliwy książę”, które przygo-

towali mali aktorzy z kółka teatral-

nego „Przyjaciele”, działającego 

przez  

kilka lat w naszej szkole pod kie-

rownictwem p. Ireny Iljinoj. Na-

stępnie wszystkich recytatorów 

podzielono na trzy grupy wieko-

we: 

W I-ej grupie (klasy 0- 4) laurea-

tami zostali:  

I miejsce- Karolina Bartoszko 

(klasa 4c) 

II miejsce- Augustyna Driukaitė 

(klasa 4c) 

III miejsce- Ewelina Baczul (klasa 

4c) 

Wyróżnienia: Faustyna Sawicka 

(1c), Ariana Puncewicz (1c), Pau-

lina Filipowicz (2c), Dariusz Li-

twin (2c), Iewa Simonowicz(3c), 

Adriana Kriuczkowa (3c), Justyna 

Mieczkowska (4c). 

 W II-ej grupie wiekowej 

(klasy 5- 8) zwyciężyli: 

I miejsce- Inesa Dajnowska (klasa 

8c) 

II miejsce- Karolina Puncewicz 

(klasa 6c) 

III miejsce- Ewelina Worobjowa 

(klasa 6c) 

Wyróżnienia: Sabina Jankowska 

(5c), Emilia Grudzińska (5), Ewe-

lina Litwin (6c), Wanesa Borkow-

ska (6c). 

 W III grupie wiekowej 

(klasy 9- 12) zwycięzcami zostali: 

I miejsce- Robert Wojczan (12 

klasa) 

II miejsce- Wioleta Armacka (10 

klasa)  

III miejsce- Łaura Naruszewicz 

(10 klasa). 

  Tydzień Języka Polskiego 

dobiegł końca. Nie żegnamy się 

jednak ze słowem polskim, gdyż 

posługujemy się nim na co dzień. 

Wiedza zaś zdobyta dotychczas 

potrzebna nam jest nie tylko 

w czasie uroczystości czy 

konkursów, lecz każdy dzień 

na każdej lekcji, w domu i w 

szkole, o każdej porze, nie 

zależnie od humoru czy po-

gody. 
 

Anna Bartoszko, starszy  

nauczyciel języka polskiego 
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