
 
 

 

 

 
 

 

*** 

 

Na stadionie dziecko pyta się ojca: 
- Tato, po co oni biegną? 

- Pierwszy na mecie dostanie nagrodę. 

- A reszta po co biegnie? 

 

*** 

 

-  Królowie nie zdejmują kapeluszy przed nikim 

– mówi nauczycielka. 

- Nieprawda! – krzyczy Jasio. 

- To powiedz nam, Jasiu, przed 

kim niby zdejmują? 

- Przed fryzjerem. 

 

*** 

 

 

 

 

Kochani Czytelnicy! Nie zapomnijcie, że 

ta strona jest jedną dużą kolorowanką, więc 

zachęcamy Was do pokolorowania! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasio mówi do kolegi: 

- Wiesz co? Teraz moja mama 

codziennie jeździ konno, żeby 

zrzucić trochę kilogramów. 

- I co? Pomaga? 

- Pewnie. Koń schudł już o 12 kg. 

 

 

*** 

 

Pani na lekcji pyta się dzieci, jakie odgłosy 

można usłyszeć na farmie. 

Dzieci mówią: 

- Muu. 

- Bee. 

- Kwa – kwa. 

Nagle odzywa się Jasio: 

- Złaź z tego traktora! 

 

*** 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc już nie za górami, 

bo za oknem jest już wiosna! 
  Drodzy Czytelnicy!  

Na pewno już wiecie, że nadeszła piękna 

pora roku – wiosna, a już wkrótce nadejdzie 

piękne, wiosenne święto – Wielkanoc.  Z tej 

okazji nasz zespół redakcyjny szkolnej 

gazetki ,,ISKIERKA “ życzy dla Was mile 

spędzonych, pogodnych, słonecznych świąt. 

Spędzcie ten czas razem z rodziną! A ucz-

niom życzymy wesoło spędzonych wakacji! 

Wielkanoc jest radosnym świętem- pełnym 

barw, zabaw, miłych spotkań. Oczywiście 

pełnym pisanek, kraszanek, czekoladowych 

zajączków, kaczuszek, kurczaków i 

pieczonych babek wielkanocnych. Pełnym 

wody, grzechotek, wierzbowych gałązek, 

wierzb, śmiechu i śpiewu, gdy milkną 

dzwony, by potem wszystko mogło 

zaśpiewać Alleluja! 

 

Kochane Dzieciaki, strony naszej 

gazetki oczekują na pokolorowanie, 

aby stały się jeszcze bardziej 

Wielkanocne!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pięknej pani  Wiośnie 
 

Idzie piękna pani 
z jasnymi włosami, 

w zielonej sukience 

wyszytej kwiatami. 

 

Ma błękitne oczy 

ciepłem owinięte 

i usta ma czerwone, 

jak maki z pola wzięte. 

 

Teraz już na bój z zimą  

Śmiało sobie idzie. 

I wesołych dzieci  

juz na swojej drodze widzi. 
        

W ita Boreisza 
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Goście z Polski 

 

,,Podobnie jak na palecie artysty w naszym 

życiu jest taki kolor, który nadaje mu sens i 

budzi uśmiech na twarzy drugiego człowieka. 

Jest to kolor dobroci. Bezinteresowna pomoc- 

to bardzo cenny dar, jaki człowiek ofiaruje 

drugiemu człowiekowi nie oczekując nic w 

zamian“. 

 17 grudnia do gimnazjum zawitali goście z 

Polski. Nie przyjechali z pustymi rękami, a jak 

zwykle- z darami! Tym razem celem było 

spotkanie z naszymi harcerzami. 

Takie spotkania mają ogromny wymiar dla 

nas- nauczycieli i oczywiście- harcerzy. Bu-

dują ścisłe więzi z Polakami z Kresów. To był 

bardzo wzruszający moment: harcerze z rąk 

Prezesa Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazur-

skiego Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej Pana Macieja Prażmo otrzymali pu-

lowery, berety, pasy.... i słodycze. Spotkanie 

upłynęło w bardzo miłej i przyjaznej atmos-

ferze. 

Dziękujemy Panu Maciejowi, państwu Lucy-

nie i Andrzejowi Ciesielskim, panu Kazi-

mierzowi Stańczykowi i Andrzejowi Śliwiń-

skiemu za otwarte serca. 

 

 

 

Nietradycyjne lekcje historii i języka 

polskiego. Spotkanie z wieszczem 

literatury polskiej Adamem 

Mickiewiczem... 

W Dniu Zakochanych uczniowie pionu 

polskiego gimnazjum w Grzegorzewie udali 

się wraz z nauczycielkami od historii i języka 

polskiego na spotkanie z wieszczem literatury 

polskiej Adamem Mickiewiczem. Pierwsze 

spotkanie odbyło się w muzeum A. Mic-

kiewicza. 

 

Spacerując uroczymi uliczkami starówki 

wileńskiej, udaliśmy się do muzeum Pałacu 

Władców, aby zapoznać się ze wspaniałą wys-

tawą poświęconą twórczości wieszcza polskiej 

literatury Adama Mickiewicza. Tytuł wystawy 

brzmi: ,,Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mic-

kiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”. Wystawa 

jest wspólnym polsko-litewskim projektem. 

Została zorganizowana w końcu ubiegłego 

roku z okazji 100. rocznicy odrodzenia niepod-

ległości Polski i Litwy. To jest wspaniały 

przykład współpracy obu państw, które łączy 

wspólna wielowiekowa historia oraz okres 

bohaterskich walk narodowowyzwoleńczych. 

Na wystawie wyeksponowano ponad 250 

autentycznych, niezwykle wartościowych eks-

ponatów, które udostępniło wiele muzeów z 

Polski i Litwy jak również z kolekcji 

prywatnych. 

Z życia szkoły 



 

  

 

 

Uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze 

wspaniałą wystawą oraz uczestniczyć w 

nietradycyjnej lekcji języka polskiego oraz 

historii. 

Nauczycielka historii i języka polskiego 

 Bożena Sienkiewicz 

 

Znowu razem 

 
 
W połowie lutego gościliśmy dostojnych gości, 

przyjaciół z Ziemi Warmińskiej. Maciej 

Prażmo, Kazimierz Stańczyk, Państwo Cie-

sielscy - znowu zawitali do gimnazjum nie z 

pustymi rękami: przywieźli dary dla naszych 

harcerzy. Spotkanie odbyło się w ciepłej i 

rodzinnej atmosferze. Razem przybyli też 

osoby ze Stowarzyszenia ,,Rodzina Katyńka“. 

 

 

 

Teresa Bielak 

Z wizytą w  schronisku dla zwierząt 

W grudniu był wydany kolejny numer naszej 

gazetki ,,Iskierka”. Dzięki zaangażowaniu 

zespołu redakcyjnego zarobiliśmy trochę pie-

niędzy. Długo myśleliśmy, gdzie je wydać, 

propozycji było bardzo dużo. W końcu zrodził 

się pomysł, aby za te pięniądze kupić pokarm 

dla zwierząt i zawieźć do schroniska. Pomysł 

był wspaniały, ale wiedzieliśmy, że tego bę-

dzie za mało. Wtedy do głowy przyszedł 

kolejny pomysł, ażeby też uczniowie z innych 

klas dołączyli się do naszej akcji charyta-

tywnej. Okazało się, że w gimnazjum mamy 

wielu uczniów z otwartym sercem: dzieci 

przyniosły bardzo dużo pokarmu, ubrań, 

naczyń i zabawek dla piesków i kotków . Wraz 

z zespołem redakcyjnym oraz uczniami  klasy 

6b wyruszyliśmy z prezentami do schroniska. 

Zwierzęta były bardzo zadowolene z przybycia  

https://www.facebook.com/maciej.prazmo?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC3Tats3X9KoFyL4CFBisrBdmlI8MXG7rMacQ67jEFOvvsY8VUy-rMBsFtRO2IWnXo5C3_vxtI2LxXU&fref=mentions
https://www.facebook.com/maciej.prazmo?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC3Tats3X9KoFyL4CFBisrBdmlI8MXG7rMacQ67jEFOvvsY8VUy-rMBsFtRO2IWnXo5C3_vxtI2LxXU&fref=mentions
https://www.facebook.com/kazimierz.stanczyk.12?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBwA1FC18LOkL-oG4FR20aPLe672FjmFca0M8KPIc6RwOtO-2iXX4pv0rZdbX8XeGtgbjdQqvf7CmLa&fref=mentions


 

  

 

młodzieży. Pracownicy schroniska ,,Sos 

gyvūnai” opowiedzieli nam historię założenia 

schroniska i dali możliwość poznać mnóstwo 

psów i kotów. Chcieliśmy też pobyć ze 

zwierzętami, by z nimi się pobawić. Uczniowie 

z gimnazjum byli zadowoleni. 

 

Bardzo chcemy wszystkich dzieciaków 

zachęcić do odwiedzania schronisk dla zwie-

rząt. Można tam znaleźć sobie prawdziwego 

przyjaciela, albo po prostu pomóc robotnikom 

w opiece nad zwierzętami lub zawieźć jakieś 

smakołyki. Uwierzcie, zwierzęta tego potrze-

bują! 

Nasz zespół redacyjny życzy wszystkim 

odnaleźć prawdziwego przyjaciela!!! 

 

Karolina Sczastna 

 

 

 

Młodzi dziennikarze z Grzegorzewa 

odwiedzili redakcję „Kuriera 

Wileńskiego” 

Zespół redakcyjny ,,Iskierka” w środę, 6 marca 

przyjechał do redakcji „Kuriera Wileńskiego”, 

by zapoznać się z procesem wydawniczym 

polskiego dziennika na Litwie. Uczniowie z 

ust redaktora naczelnego - Pana Zbigniewa 

Mackiewicza usłyszeli historię założenia ga-

zety, zapoznali się też z zespołem redakcyjnym 

,,Kuriera Wileńskiego”, a także mieli możli-

wość na własne oczy obejrzeć urządzenia, 

gdzie jest drukowany dziennik polski na 

Litwie. Pełni wrażeń wrócili do szkoły.  

                

 

 

 

 

 

Karolina Sczastna, Ewelina Žilinskitė 

 



 

  

 

,,Ojciec Naszej Niepodległości - Józef 

Piłsudski” 

 

 

W gimnazjum gościła mobilna jubileuszowa 

wystawa ,,Ojciec Naszej Niepodległości - 

Józef Piłsudski”. Wystawa była wykorzystana 

do przeprowadzenia ciekawych lekcji historii i 

opowiedzenia o mało znanych wydarzeniach z 

życia Naczelnika Państwa Polskiego. Za tak 

treściwą wystawę jesteśmy wdzięczni Fundacji 

Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego - ,,Genealogia Polaków”. 

 

 

 

 

 

 

 

Życzenia z serca płynące... 

 

Z końcem zimy w naszym gimnazjum 

obchodziliśmy piękny jubileusz. Nasza Pani 

Dyrektor miała urodziny. Ile ma lat? Nie 

powiemy, bo kobiety o wiek się nie pyta!  

Pani Hanka jest zawsze zajęta, bo dużo spraw 

ma na głowie, ale dla uczniów zawsze znajdzie 

chwilkę i chętnie wysłucha. Tym razem, to my 

słuchałyśmy opowiadań naszej Pani Dyrektor. 

- Czy Pani pamięta swój pierwszy dzień w 

pracy ? 

- To było tak dawno... Przed wielu, wielu laty. 

Jasne, miałam obawy, bo przyszłam do 

nowego grona pedagogicznego. Ale te obawy 

minęły bardzo szybko, kiedy zobaczyłam 

uśmiechnięte twarze nauczycieli i dzieci. Ten 

dzień minął dosyć dobrze. 

- Jakiego przedmiotu Pani uczyła? 

- Cały czas uczyłam matematyki, chociaż mam 

ukończoną też fizykę. 

- Ile lat Pani pracuje jako dyrektor? 

- Dużo już, chyba około 15 lat. 

- Co bardziej podoba się, być nauczycielką 

czy dyrektorem ? 

- I jedno i drugie. Pracę uwielbiam, ale chyba 

większą satysfakcję mam podczas lekcji  

 
 



 

  

 

matematyki. Teraz ,niestety, lekcji nie mam, 

gdy zamieniam kogoś z nauczycieli, to mam z 

tego ogromną satysfakcję. 

- Jakie wspomnienia z okresu pracy 

pedagogicznej pamięta Pani ? 

- Tych wspomnień jest bardzo wiele...  

Najwięcej jednak wspomnień mam z pierwszej 

pracy pedagogicznej, kiedy  po uczelni trafi-

liśmy razem z mężem, bo mój mąż też jest 

pedagogiem, do takiej niedużej szkółki w 

rejonie wileńskim. Właśnie tam dużo  nau-

czyłam się. Podobnie najwięcej wspomnień 

mam z tamtej szkółki. Jeszcze dotychczas  

pamiętam niektórych uczniów. 

- Czy podoba się być dyrektorem? 

- Chociaż kłopotów jest dużo, ale podoba się. 

- Czy pani chciałabym wrócić jako 

uczennica do szkoły? 

- Czasami tak. Czasami marzę o tym. 

Zakończyłam szkołę w Połukniu i mam wiele 

pięknych wspomnień z tamtych lat. 

- Oprócz matematyki, jakie przedmioty 

Panią ciekawiły? 

- Ciekawa była historia, oprócz matematyki 

lubiłam prawie wszystkie przedmioty. 

 

Z okazji tak pięknego jubileuszu sam 

prezydent Polski Andrzej Duda złożył 

życzenia: 

 

Droga Pani Hanko! 

Jest pani prawdziwym wzorem tego,jaki 

powinien być Kierownik- życzliwy, dobry, 

mądry i cierpliwy! 

Jestem wdzięczny za trud włożony w naukę 

i wychowanie dzieciaków na 

Wileńszczyźnie! 

Życzę sukcesów w życiu osobistym i 

zawodowym! 

Z wyrazami szacunku Prezydent RP 

Andrzej Duda 

 

Justyna Žilinskaitė, Maja Rumgaitė 

 

 

 

 

 
 

Zuchowe Mikołajki 

W piękny zimowy dzień, 8 grudnia zuchy i 

zuchenki GGZ „Lwy bajecznych dżungli” 

wybrali się do gimnazjum im. Jana Pawła II, 

aby pokonać  przeszkody , by odnaleźć Święte-

go Mikołaja! Każdy zuch miał uśmiechniętą 

buzię, bo musiał biegać i szukać elfów, które 

tak samo chciały odnaleźć Mikołaja. Nie 

można było podpowiadać, gdzie mają go 

szukać, dlatego prosili zuchów, by wykony-

wały nielatwe zadania: czyścić i jeść manda-

rynki, tańczyć, śpiewać kolędy, zgrywać  różne 

scenki, dzielić orzechy oraz wiele innych 

ciekawych zajęć miało miejsce w ten zimowy 

wieczór. Upiększaliśmy choinkę, wyglądała 

uroczo!  

  W końcu przyszedł Św. Mikołaj, dekla-

mowaliśmy mu wiersze, śpiewaliśmy  pio-

senki, a za to otrzymałyśmy prezenciki. Otrzy-

maliśmy znaczki na mundurek i z wesołym 

nastroju wróciliśmy do domu. 

Zuchenka Justyna 

 

Zimowisko "lights, camera, action!" 

"Lights, camera, action!" - 

właśnie taką nazwę nosiło 

tegoroczne zimowisko, które 

odbyło się w dniach 26-30 

grudnia w Gimnazjum w 

Grzegorzewie! To był niesamowity wyjazd, 

nasycony magią kina, niepowtarzalnymi wra-

żeniami i nowymi przyjaźniami. Wszyscy 

uczestnicy wzięli udział w castingu, po czym 

byli podzieleni na dwa podobozy - żeński 

"Disney" oraz męski "Marvel". Przyznajcie, 

jaka dziewczyna choć raz nie marzyła ubrać 

piękną kreację, zakręcić się w tańcu i 

przynajmniej na dzień poczuć się księżniczką?  

 

Harcerstwo 



 

  

 

A tu każda miała możliwość być nią nawet w 

ciągu 5 dni!  

Jak już wspominałam, pierwszego wieczoru 

odbył się casting, apel oraz kominek. Drugiego 

dnia odbyły się zajęcia, podczas których roz-

mawiałyśmy o znaczeniu Boga w życiu 

każdego człowieka oraz jak motywować sie-

bie, aby osiagnąć swój cel (za zajęcia dzię-

kujemy dh. Katarzynie Tarasewicz i dh. Izabeli 

Wiszniewskiej).  Było też zajęcie, podczas któ-

rego druhny robiły sobie kostiumy karnawało-

we, uczesania i makijaże, a już pod wieczór 

odbyło się nakręcanie reklamy harcerskiej. 

Drugiego dnia odbyła się gra terenowa po 

mieście i ,,Dzień drużyny”. Podczas ,,Dnia 

drużyny” każda druhna sprawdzała swoją wie-

dzę harcerską, a potem miałyśmy wspólną 

fotosesję! Także na zimowisku uczyło się 

etykiety przy stole i każdego dnia druhny 

tańczyły Just Dance podczas każdej wolnej 

chwili. 

To zimowisko także zapamiętało się nie dla 

kilku druhen, ponieważ były wręczone 

koszulki drużynowe, pas, sznury i beret 

harcerski!  

 

Chcemy serdecznie podziękować dla dyrekcji 

szkoły, że zaufali i wypożyczyli nam sale! 

 

Wędrówka do Szawli „Podróżuj. Śnij. 

Odkrywaj.” 
 

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, 

czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc 

odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w 

żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.”  

 Mark Twain 

W dniach 25-27 stycznia odbyła się pierwsza 

wędrówka naszego Zastępu Zastępowego do 

Szawel. Wyruszyło pociągiem siedmiosobowa 

ekipa, dla niektórych to była pierwsza taka 

daleka podróż pociągiem. Podczas wędrówki 

zwiedziłyśmy  oraz poznałyśmy historię Sza-

wel. Chociaż jest małe, ale piękne jest to 

miasto! W piątek miałyśmy nocny spacer po 

rynku. Zobaczyłyśmy jak świetnie wygląda 

miasto w nocy. W sobotę zwiedziłyśmy Plac 

Zegara Słonecznego. Po środku placu stoi 

symbol Szawel – Złoty Strzelec, a trochę dalej 

od placu przy jeziorze jest Żelazny Lis, który 

jest bardzo podobny do Żelaznego Wilka w 

Wilnie, tylko o wiele większy. Każda druhna 

miała możliwość zobaczyć katedrę Św. 

Apostołów Piotra i Pawła, którą widać ze 

wszystkich stron miasta, oraz pomodlić się we 

własnej intencji. Także w czasie wędrówki 

miałyśmy czas na zajęcia, podczas których 

mogłyśmy omówić problemy, zapytać  oraz 

podyskutować na różne tematy. Wieczorami 

wszyscy razem oglądałyśmy ciekawe filmy, 

które wybierałyśmy wspólnie. Chociaż pogoda 

nie była zbyt ciepła, ale podczas całej wędrów-

ki panowała ciepła i miła atmosfera. 

 

 

 

 



 

  

 

Ciekawa lekcja polskiego 

Na lekcji polskiego przeczytaliśmy legendę 

,,Toruńskie pierniki”. Z plasteliny w czasie 

lekcji mogliśmy zlepić swoje pierniki. 

Wyobraźni nie było granic. 

 Później pani zaproponowała na następnej  lek-

cji polskiego przygotować  słodki stół. Każdy z 

uczniów mógł coś upiec.Uczniowie pracowali 

sami, lub grupami. Następnego  dnia ucznio-

wie  przynieśli swoje wyroby z mąki. Spróbo-

waliśmy wszystkiego: wafle, bułeczki, orzesz-

ki, muffinki. To była wspaniała i bardzo sma-

czna lekcja polskiego! 

Chcemy podzielić się naszym przepisem 

przepysznych muffinek: 
 

Składniki: 

1. 150g mąki. 

2. 180g cukru. 

3. 3 jajka. 

4. 150g masła lub margaryny 

5. Proszek dopieczenia. 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie: 

1. Zmieszać wszystkie składniki. 

2. Posmarować foremki masłem. 

3. Ciasto wlać do foremek. 

4. Foremki postawić do piekarnika na 190 

5. Piec około 12-15 min. 

6.  Upiększyć! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuchcikowo 
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Pokoloruj! 


