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KONKURS  

„ NAJLEPSZA SZKOŁA, NAJLEPSZY NAUCZYCIEL” 

 

Nauczyciel... to  

jedna z najbardziej wyjątkowych postaci  

na całym świecie, bo któż inny mógłby  

każdego dnia ofiarować to, co w nim najlepszego,  

cudzym dzieciom 

 

D. Beisser 

 

11 października, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 

odbył się uroczysty finał 23 edycji konkursu „Najlepsza 

szkoła, najlepszy nauczyciel”, gdzie została podsumo-

wana praca nauczycieli za 2016/2017 rok szkolny. 

Konkurs ten jest organizowany przez Stowarzysze-

nie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz 

Szkolna”.  

W tym roku, nasza Pani od muzyki Irena Iljina, zo-

stała uhonorowana tytułem najlepszego nauczyciela 

2016/2017 roku szkolnego w nominacji „Różne przed-

mioty”.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

sów w pracy pedagogicznej. 

 

 

PRZEPIS NA PRZYJACIELA 

Składniki: 

- szczypta humoru, garść życzliwości 

- miarka wspólnych zainteresowań 

- całe opakowanie wsparcia 

- szczypta zachęty, łyżka zrozumienia 

- łyżka kompromisu 

- sztuka wybaczania 

- szczerość rozpuszczona w godzinach wspólnych roz-
mów 

- szczypta małych niespodzianek 

Sposób przyrządzania: 

Wszystko wymieszać, zaprawić gorącą wiarą. 

Przelać do czystego serca. Piec w atmosferze miłości. 

UWAGA!  
Nie podawać z egoizmem,  

gdyż pojawiają się skutki uboczne. Smacznego!!! 
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          PRZEPIS NA SUKCES W NAUCE — 

Z PRZYMRUŻENIEM OKA 

- Weź półtora grama rozumu, szczyptę luzu i odro-

binkę wytrwałości.  

- Zarezerwuj sobie trochę czasu. 

-  Łyknij pół szklaneczki napoju z multiwitaminą.  

- Usiądź w ulubionym miejscu, jak najdalej od tele-

wizora i komputera. 

- Oddaj komórkę na przechowanie zaufanej osobie.  

- Obłóż się potrzebnymi książkami.  

- Włącz myślenie.  

- Postanów sobie, że choćby się waliło i paliło, 

przez godzinę będziesz się uczył.  

- Jeśli ci się to uda, możesz wręczyć sobie nagrodę.
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TEATR „PRZYJACIELE” W SYROKOMLÓWCE 

 

 Sztuka łączy ludzi, a w naszym wypadku -  

gimnazja!  

 

6 października grupa teatralna ,,Przyjaciele" w  

Gimnazjum  im. W. Syrokomli w Wilnie przedstawiła 

spektakl ,,Co ja tutaj robię?". 

 

 

DZIEŃ KONSTYTUCJI LITWY 

25 października na Litwie jest obchodzony Dzień 

Konstytucji. W 1992 roku poprzez referendum miesz-

kańcy naszego kraju wspólnie przyjęli obecnie obowią-

zującą ustawę zasadniczą. Uczniowie III-IV klas gimna-

zjalnych mieli okazję wykazać swoją wiedzę z egzami-

nu Konstytucji Litwy. Na wspólnym apelu, poświęcone-

mu Dniu Konstytucji, każda klasa przedstawiła najważ-

niejsze znane im prawa i obowiązki. 
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 GOŚCINNIE W DOMU STARCÓW 

4 października, z okazji Dnia Osób Starszych, ucznio-

wie gimnazjum gościli w Domu Starców w Podbrzeziu, 

gdzie przedstawili dla nich krótki koncert przeplatany 

piosenkami i wierszami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRZĄTANIE PRZY KOŚCIELE 

 

 Już stało się tradycją coroczne sprzątanie terytorium 

przy szkole i kościele. Nasi uczniowie i grono pedago-

giczne chętnie włączyli się do tej akcji. We środę, 25 

października, uczniowie klas 8-IIIG wraz ze swoimi wy-

chowawcami udali się pod kościół, aby tam zrobić porzą-

dek przed zbliżającymi się świętami, natomiast ucznio-

wie klasy 7 i IVG posprzątali na terenie naszego gimna-

zjum.  
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ELIMINACJE SZKOLNE KONKURSU  

RECYTATORSKIEGO „KRESY- 2017” 

 12 października b. r. w naszym gimnazjum odbył się I 

etap konkursu recytatorskiego „KRESY- 2017”. Na początek 

uczennice klas średnich, Karolina Bartoszko i Emilia Šu-

kevičiūtė, przyszykowały krótki program artystyczny, po któ-

rym zaczęły się zmagania recytatorów. A było ich aż 27. Mi-

mo że znana poetka polska Wisława Szymborska kiedyś 

stwierdziła, iż tylko „niektórzy lubią poezję”, a „będzie tych 

osób chyba dwie na tysiąc”, w naszym gimnazjum jest o 

wiele więcej miłośników słowa poetyckiego. Konkurs prze-

biegał w trzech grupach wiekowych, dlatego ze sceny 

brzmiały wiersze o różnej tematyce: od wesołych i śmiesz-

nych do poważnych i filozoficznych. Bardzo się cieszymy, że 

aż 6 osób będzie broniło honoru naszego gimnazjum na II 

etapie konkursu w Gimnazjum im. Konstantego Parczew-

skiego w Niemenczynie. A są to: Gerda Szłuińska (1 kl.), 

Zuzanna Lachowicz (3 kl.), Ariana Puncevičiūtė (5 kl.), Au-

gustyna Driukaitė (8 kl.), Sabina Jankowska (IG) i Ewelina 

Worobjowa (IIG). Życzymy im powodzenia. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. A były to książki 

(„najlepszy prezent dla ucznia”- mówi pani polonistka ) i 

słodycze („najlepszy prezent dla dzieci”- twierdzą uczniowie

). Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i jego or-

ganizatorom. 

Karolina Bartoszko 
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PASOWANIE NA PIERWSZAKA 

Pasowanie na pierwszaka było długo oczekiwanym 
świętem w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w 
Podbrzeziu. Gwarne i podekscytowane towarzystwo 
dumnych pierwszoklasistów już od rana zwracało na 
siebie uwagę- roześmiani, odświętnie wystrojeni przy-
czepiali świąteczne emblemki, dziewczynki nuciły odre-
petowane piosenki. Wszyscy czekali na rodziców i 
dziadków. 

W przepełnionej sali ucichły ostatnie szmery i mali 
uczniowie mogli popisać się swoją deklamacją. 
Uśmiechnięte buzie przepięknie recytowały alfabet, 
dźwięcznie odśpiewały piosenki o szkole, bezbłędnie 
odpowiadały na stawiane przez czwartoklasistów pyta-
nia, gdyż ci ostatni zorganizowali dla nich istny egzamin 
z regulaminu szkolnego. Zadziorny taniec zebrał hucz-
ne brawa widowni. Zamaszyście i dumnie ślubowali 
przestrzegania prawideł i regulaminu gimnazjum, za co 
zostali nagrodzeni paszportami pierwszaka oraz upo-
minkami wręczonymi przez dyrektor szkoły Jolantę 
Driukienė. Wicedyrektor ds nauczania początkowego 
Anna Jankowska życzyła wszystkim pierwszakom suk-
cesów oraz powodzenia w nauce. Zorganizowany przez 
rodziców słodki poczęstunek uwieńczył uroczystość. 

Jolanta Markowska 
metodyk nauczania początkowego 

 
 

 

WYJAZD NA MAZURY  

W dniach 13 – 15 października grono pedagogiczne z gim-

nazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu, na zaproszenie ko-

ła ,,Wspólnoty Polskiej” w Węgorzewie, odwiedziły Mazury. 

Była to nagroda główna za udział w konkursie ,,Znasz- li ten 

kraj” ? 
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TYDZIEŃ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH  
 

W dniach 16 – 20 października bieżącego roku w 
Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu 
odbył się tydzień nauk ścisłych i przyrodniczych. 

W ramach tego tygodnia we wszystkich klasach były 
przeprowadzane wiktoryny z matematyki, fizyki oraz 
chemii ( nauczycielka matematyki Alina Boiko, nauczy-
cielka fizyki Jadwiga Górecka, nauczycielka chemii El-
wira Jaskoitienė). Na lekcji technologii informacyjnej w 
klasie IIIG, nauczycielka Gelena Šneiderienė, przepro-
wadziła grę ,,Sudoku” .  

Uczniowie 5 – 8 oraz IG - IVG przyszykowali gazetki 
ścienne na różne tematy ze wszystkich przedmiotów 
nauk ścisłych. W klasach 5 - 8 na lekcjach matematyki 
uczniowie wykonali geometryczne figury przestrzenne 
z zapałek i modeliny. Wszystko to można było obejrzeć 
na II piętrze naszego gimnazjum.  

Uczniowie wraz z nauczycielem biologii, Markiem Ku-
biakiem, oglądali filmy ,,Ryby głębinowe” 
i ,,Najpiękniejsze miejsca świata” oraz pisali referaty na 
temat: „Poznaj piękno przyrody”. 

We wtorek odbyła się olimpiada z fizyki, w środę – z 
biologii, we czwartek – z matematyki, a w piątek z che-
mii. 

W piątek w auli gimnazjum odbyło się podsumowanie 
tygodnia nauk ścisłych i przyrodniczych. Uczennica 
IVG klasy, Karolina Sawko, przeprowadziła ciekawą 
grę komputerową ,,Zgaduj – zgadula”. 

 

 

Uczniowie klasy 7 wspólnie z nauczycielką matematyki 
Teresą Sadowską i rodzicami uczniów, przyszykowali 
pomysłowe kreacje z motywami matematycznymi, które 
zademonstrowali publiczności oraz zatańczyli rytmiczny 
taniec. 

Podsumowaniem tygodnia nauk ścisłych było wręcze-
nie dyplomów uczniom za udział w różnych przedsię-
wzięciach. 

Pokaźna liczba uczniów, która wzięła udział w impre-
zach tygodnia nauk ścisłych w naszym gimnazjum, po-
kazuje zaciekawienie uczniów naukami ścisłymi. 

Przewodnicząca grupy metodycznej  

nauk ścisłych i przyrodniczych  

Teresa Sadowskaja 
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