
 
 

 

 
 

*** 

 

- Synku, przed godziną w szafce były dwa 

ciastka, teraz jest tylko jedno. Co się stało? 

- To nie moja wina. Było ciemno i nie 

zauważyłem tego drugiego. 

 

*** 

 

Dwóch gości siedzi w kinie - pierwszy 

mówi: 

- Podobał Ci się film? 

- Nie. 

- To dlaczego bijesz 

brawo? 

- Bo już się skończył.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Kasia zasypia na stojąco przed tablicą. 

- Co robiłaś w nocy? - pyta nauczycielka. 

- Stałam całą noc przed lustrem z 

zamkniętymi oczami. 

- Ale po co? 

- Chciałam zobaczyć jak wyglądam, kiedy 

śpię. 

 

*** 

Na przystanku autobusowym mały 

chłopiec trąca w nogę starszego pana. 

- Czy lubi Pan lizaki?  

- Nie. 

- To proszę go chwile 

potrzymać, bo muszę 

zawiązać sznurowadło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiktoria Bielak 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoczynek na nas czeka! 

Drodzy Czytelnicy, a szczególnie 

uczniowie naszego gimnazjum! Chcemy Was 

pocieszyć, ponieważ już nadeszło prawdziwe, 

ciepłe, tak długo oczekiwane i uwielbiane 

LATO! Wiemy, że jeszcze nie są wakacje, lecz 

nie trzeba opuszczać noska, bo już  mało 

zostało do końca roku szkolnego!  Już 

nareszcie nadejdzie ten wspaniały czas, kiedy 

można będzie wesoło spędzać wieczory z 

przyjaciółmi, kąpać się w jeziorze, 

organizować  pikniki, zwiedzać najciekawsze 

miejsca świata... Z tego powodu nasz cały 

zespół redakcyjny szkolnej gazetki 

,,ISKIERKA “ chce życzyć dla Was przede 

wszystkim dobrej, ciepłej pogody, fajnie 

spędzonego czasu, smacznych lodów i 

naprawdę udanych wakacji! Odpocznijcie tak, 

aby w następnym roku szkolnym mieć dużo sił 

i być jeszcze bardziej produktywnymi! 

Wiktoria Bielak 
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Wiosenne sprzątanie cmentarza 

na Rossie 

 

Tradycją już jest  sprzątanie najstarszej 

nekropolii wileńskiej. Co roku uczniowie 

gimnazjum chętnie biorą w tym udział. Celem 

akcji jest posprzątanie Rossy z zeszło-

rocznych liści oraz śmieci, aby miejs-

ce pochówku naszych przodków odzyskało 

godny wygląd. 

W wiosennym sprzątaniu wzięli udział 

uczniowie 5, 6, 9 klas. To nie tylko praca 

społeczna, ma to sens głębszy — wychowaw-

czy, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, 

tym w przyszłości zaowocuje. Naszym obo-

wiązkiem jest zachowanie   pamięci o zmar-

łych i troska o zabytki. 

 

Święto wszystkich Polaków 

,,Świętujemy stulecie odzyskania 

niepodległości przez Polskę i Litwę, 

świętujemy nasze wszystkie święta majowe, 

czyli Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz 

Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Cie-

szymy się, że różne środowiska, wszyscy 

Polacy są dzisiaj w tym pochodzie. Piękna 

młodzież, wspaniałe flagi biało-czerwone, 

czego więcej można sobie życzyć na ten 

piękny dzień!” 

 

 

Z życia szkoły 

 



 

  

 

 Edukacyjne wędrówki uczniów  

 

Wspaniale mieć dobre stosunki z 

różnymi państwami! Uczniowie  i dorośli mają 

możliwość pogłębić więdzę z języka obcego. 

W naszym gimnazjum nauczyciele też chcą, 

aby uczniowie mieli takie możliwości, dlatego 

w tym roku szkolnym nasza szkoła bierze 

udział w projekcie ,,Erasmus”. Celem projektu 

było umożliwienie młodym ludziom 

zaprzyjaźnienia się z rówieśnikami różnych 

zakątków Europy. Udział w projekcie daje 

takie możliwości jak umacnianie języka 

angielskiego, zwiedzanie innych państw, a 

także znalezienie nowych przyjaciół.  

Nasi uczniowie w dniach 11-18 maja gościli 

młodzież z Hiszpanii, Włoch i Niemiec. 

Młodzi ludzie mieszkali w rodzinach naszych 

uczniów i razem z nimi zwiedzili Wilno, 

Kowno i Troki. Poznali dziedzictwo kulturowe 

historycznych miast, spróbowali tradycyjnych 

dań, a mianowicie kibinów i cepelinów. 

Jesienią zaś przedstawiciele z naszego 

gimnazjum będą gościli w Hiszpanii, 

Włoszech i Niemczech, będą mieli możliwość 

zobaczyć, gdzie mieszkają nasi nowi 

przyjaciele. 

 

 

Pierwszy dzień projektu 

 

 

 

Pierwszy dzień projektu był najbardziej 

stresującym. Spotkanie odbyło się na lotnisku, 

gdzie po raz pierwszy spotkaliśmy naszych 

przyjaciół z Hiszpanii, Włoch i Niemiec-

młodzież różnego wieku, wzrostu, wyglądu i 

obyczajów. Jakiś czas wszyscy byli 

zestresowani, małomówni, bo komunikować 

się można było tylko po angielsku, co bardzo 

nas krępowało, gdyż nie byliśmy pewni, czy 

mówimy poprawnie. 

Z lotniska mło-

dzież udała się do 

rodzin, u których 

miała przebywać 

przez następne 

kilka dni. Tu mieli 

możliwość bliżej 

poznać się, poroz-

mawiać… 

Wieczorem goście 

zwiedzili Starów-

kę Wilna, spacerowali po parku Bernar-

dyńskim, a kubek ciepłej herbaty umilił 

atmosferę. 

Trzeci dzień 

Następnego dnia nasi goście zapoznali 

się z naszą szkołą. Pokazaliśmy im klasy, 

zaprzyjaźnili z nauczycielami. Pobyt w szkole 

umilił koncert, gdzie wystąpili nie tylko nasi 

uczniowie, ale i goście, którzy zaprezentowali 

swoje tańce narodowe. Później czekał na nas 

obiad, a następnie udaliśmy się na Stare 

Miasto. Nasi uczniowie wystąpili w roli 

przewodników- każdy miał przygotowany 

temat( w języku angielskim oczywiście) na 

wyznaczony obiekt-opowiadali o historii 

Wilna i całej Litwy. 

Wróciliśmy do domu zmęczeni, ale 

zadowoleni. Mimo zmęczenia do późnego 

wieczora graliśmy w różne gry,  

 



 

  

 

spacerowaliśmy po swojej miejscowości-

Grzegorzewie. 

Byliśmy dumni-pokonaliśmy pierwszą barierę 

w komunikowaniu się w języku angielskim!  

Czwarty dzień 

 

W czwartek wszyscy razem wyru-

szyliśmy w "daleką podróż" do Kowna. 

Wspólnie zwiedziliśmy różnorodne zabytki, 

zamki, byliśmy także na Ratuszu, a później 

mieliśmy wolny czas. Podzieliliśmy się na 

grupy i zdecydowaliśmy pójść do kawiarni, 

aby kupić ciepłe napoje. W tym dniu nie tylko 

goście, ale my także dowiedzieliśmy się wiele 

nowego o Kownie! ,,Kowno jest piękne!”- 

twierdzili nasi goście z uśmiechem na twarzy. 

Było bardzo miło słyszeć takie słowa o naszym 

państwie. Nowe wrażenia i podróże spotkali 

nas w ten dzień i pogoda nam dopisała, mimo 

że było bardzo zimno. 

Piąty dzień 

 

Piątego dnia mieliśmy zaplanowaną wycie-

czkę po Trokach. Pokazaliśmy Zamek Trocki, 

zapoznali młodzież z jego historią, a także 

mieli możliwość spróbować takie litewskie 

dania jak: karaimski kibin, chłodnik, kwas 

chlebowy… 

Następnie pojechaliśmy do naszego Domu 

Kultury w Grzegorzewie, gdzie uczyliśmy się 

litewskich tańców ludowych. 

Szósty dzień 

 

Ostatni dzień naszego projektu był 

ciężki, bo był to dzień rozstania-nikt nie chciał 

z nikim się żegnać, a jak najdłużej zostać w 

Wilnie. To, czego nauczyliśmy się w ciągu 

tego tygodnia, mieliśmy możliwość 

zaprezentować podczas koncertu w naszym 

gimnazjum. Tańce i śpiew umilili napiętą 

atmosferę. Wieczorem mieliśmy kolację 

pożegnalną, gdzie goście mieli okazję 

spróbować litewskich cepelinów.  

Nie obeszło się bez łez, bo w ciągu tego 

tygodnia zawiązały się piękne przyjaźnie z 

młodzieżą z innych państw. Podróże i tańce 

połączyły młodzież w jedną dużą rodzinę. 

Możemy śmiało mówić, że ten projekt jest 

udany, bo nawiązywać nowe przyjaźnie jest 

cudownie! Teraz na nas będą czekać Hiszpanie 

i Niemcy. 

 

 

Karolina Sczastna 



 

  

 

 

 

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 

„Nie to ma wielkie znaczenie, czy 

aktualnie osiągamy nasze najwyższe ideały, 

lecz to, że są one wysokie.”  

- Lord Robert Baden-Powell 

 

 

 

 

 

 

 

 Dzień Myśli Braterskiej dla każdego harcerza 

jest wyjątkowym wydarzeniem, podczas 

którego każdy stawia przed sobą cel – wykazać 

się jak z najlepszej strony! Tegoroczny 

wyjazd, który odbył się w dniach 22-24 luty, 

był najbardziej wyjątkowym dla nas. Oto kilka 

opinii druhen z patrolu biwaku „Ignis”. 

 

 

-DMB mnie naprawdę spodobał się, 

ponieważ był w całkiem innej miejscowości, w 

której jeszcze nigdy nie byłam. Zadania 

polegały nie tylko na wiedzy harcerskiej, ale 

wymagały też kreatywności, wiedzy strategii 

wojennej itd. Ten wyjazd był wyjątkowym, 

ponieważ zajęliśmy 3 miejsce!!! To duża 

duma i odpowiedzialność, ponieważ w 

następnym roku właśnie my jesteśmy 

gospodarzami Dnia Myśli Braterskiej! 

dh. Wiktoria  

-Tegoroczny Dzień Myśli Braterskiej 

był bardzo wyjątkowym dla naszej jednostki. 

Z bardzo pozytywnym nastrojem wykonywa-

łyśmy wszystkie zadania. Poznałyśmy wiele o  

historii naszego związku, także zapoznałyśmy 

z osobami, które zakładały lub są nieodrębną 

częścią naszego ruchu. 

Najbardziej zapamiętanym momentem 

podczas biwaku było to, że patrol ,,Ignis" zajął 

III miejsce spośród wszystkich uczestników! 

Bardzo się cieszymy! 

dh. Diana 

 

    -W tym roku odbył się Dzień Myśli 

Braterskiej, podczas którego nasza drużyna 

pokazała, czego jest warta i wykazała się 

maksymalnie. Cieszymy się, że jesteśmy w 

trójce liderów i w następnym roku możemy 

siebie wykazać jako organizatorzy tak 

pięknego święta wszystkich harcerzy.  

dh. Kasia 

 

 
 

Harcerstwo 



 

  

 

Harce zastępów  

„Najlepsze wyniki osiągają te drużyny, 

gdzie najbardziej zaufano zastępowym. Tu leży 

tajemnica powodzenia wychowania 

skautowego.” 

Lord Robert Baden Powell 

9 Marca odbyły się harce Zastępów 

Zastępowych (ZZ). Podczas tych harców 

patrole każdej drużyny dziewczęcej Związku 

Harcerstwa Polskiego na Litwie mieli okazję 

wykazać swoje umiejętności w różnych 

dziedzinach: szyfrach, znajomości regulami-

nów, samarytanki, pracy w grupie, szybkości 

rozwiązywaniu zadań problematycznych. Te 

harce- to podsumowanie pracy całego roku 

ZZ'u. Harce rozpoczęły się od szukania kartek 

i rozwiązywania sudoku, po czym była gra 

terenowa. Ostatnie chwile spędziliśmy w 

gimnazjum im. Jana Pawła II rozwiązując 

zagadki podczas ,,Bitwy Intelektów”. Nasza 

drużyna także brała udział w tym wydarzeniu 

harcerskim, który na pewno potrzebował nie- 

mało wysiłku fizycznego i psychicznego oraz 

wiedzy, która zdobywa się na długie lata. 

Jesteśmy bardzo dumne, że wśród 8 drużyn 

harcerskich zastęp zastępowych naszej druży-

ny zajął czwarte miejsce, nie zwracając uwagi 

na to, że uczestniczyłyśmy po raz pierwszy 

oraz w składzie patrolu były dosyć młode 

dziewczyny! 

 

dh. Wiktoria Wiszniewskaja 

 

W akademii pana Kleksa 

Nigdzie chyba chłopcy nie uczą się tak 

chętnie, jak w Akademii pana Kleksa. Przede 

wszystkim nigdy nie wiadomo, co pan Kleks 

danego dnia wymyśli, a po wtóre – wszystko, 

czego się uczymy, jest ogromnie ciekawe i 

zabawne.  

W dniach 22-24 marca odbył się biwak 

zuchowy dwóch drużyn: WGZ „Lwy 

bajecznych dżungli” i pr. KGZ „Tęczowe 

krasnoludki”. Podczas biwaku zuchy poznały 

niesamowitą ,,Akademię Pana Kleksa”. 

Mieliśmy dużo przygód, podczas których 

zrobiliśmy chemiczne badania, rysowaliśmy 

za pomocą słomek, sprawdziliśmy, jak dobrze 

znamy świat bajek i ile jeszcze przygód za 

nami. W trakcie biwaku wielu zuchów 

obchodziły swoje urodziny, śpiewaliśmy 

solenizantom głośnie "Sto lat", a także 

smakowaliśmy pyszne torty. Biwak zakończy-

liśmy mszą świętą. 

Ten biwak najbardziej 

zapamiętał się dla 

bardzo wesołego zu-

cha Patryka, który 

otrzymał zuchowy 

mundur! Gratulacje!  

Także chcemy po-

dziękować dyrekcji 

gimnazjum w Grzego-

rzewie, która pomogła 

zrealizować miejsce 

biwakowania! 

                                          dh. Diana Iwaszko 

 



 

  

 

Dzień pieczywa 

Związek Harcerstwa Polskiego na 

Litwie- to organizacja ludzi młodych o 

dobrych sercach, którzy chcą po sobie 

zostawić lepszy świat. Z takim postano-

wieniem druhna Katarzyna Tarasewicz 28 

kwietnia zorganizowała w Grzegorzewie 

pierwszy w swoim rodzaju „Dzień pieczyw”. 

Celem tej akcji charytatywnej było zebranie 

ofiar na budowę nowego kościoła. Do akcji 

dołączyły druhny z 14 LDH-ek „Zorza” im. 

Henryka Sienkiewicza oraz zuchy z WGZ 

„Lwy bajecznych dżungli”. Jesteśmy 

niezmiernie dumne, że każdy uczestnik akcji 

bardzo poważnie szykował się i upiekł różne 

przepyszne pieczywa. Parafianie bardzo się 

cieszyli, że powstała akcja o tak honorowym 

celu. Podczas akcji panowała bardzo pozy-

tywna atmosfera, pieczywa wyglądały bardzo 

smacznie! W sumie udało się zebrać prawie 

400€ , dla nas to najlepszy wynik! Cieszymy 

się z zaangażowania druhen i mamy nadzieję, 

że ta akcja charytatywna będzie miała ciąg 

dalszy i stanie się dobrą tradycją. 

dh. Diana, zuchenka Justyna 

 

Festiwal rodziny 

Rodzina... Pewnie dla każdego z nas 

oznacza ona coś innego, ale wszyscy 

zgadzamy się, że rodzina- to miłość, jedność i 

zaufanie. Nasz szalony rytm życia sprawia, że 

coraz rzadziej spędzamy czas wspólnie, a 

przecież to jest tak ważne poświęcać czas 

bliskim osobom. Po raz pierwszy w historii 

Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie 

druhny, druhowie i zuchy mogli się wspólnie 

bawić na I Festiwalu Rodziny, który nosił 

nazwę „Mieszanka kultur”. Każda jednostka 

wylosowała państwo, o której musiała 

wymyślić piosenkę. Druhny naszej drużyny, 

które wylosowały Chiny, oraz zuchy Referatu 

Zuchowego „Tęcza” wylosowali Francję, brali 

udział w tak pięknym festiwalu. Było wiele 

radości i śmiechu, każdy poczuł tę rodzinną 

atmosferę, bo przecież wszyscy harcerze to 

jedna Rodzina!  

                                    dh. Diana Iwaszko 

 



 

  

 

Plan na LATO!!! 

1. Obejrzyj ulubiony swój film z 

dzieciństwa! 

2. 20 minut sportu nie zaszkodzi. 

3. Pójdź do kina. 

4. Kup nowe ubrania. 

5. Sprawdź swoją garderobę. 

6. Zrób dzień lodów. 

7. Spędź wolny czas z rodziną. 

8. Ubierz się na żółto. 

9. Spędź cały dzień na przyrodzie. 

10. Przeczytaj 50 stron ulubionej 

książki. 

11. Zadzwoń do babci/dziadka. 

12. Zaprzyjaźnij się z nowymi ludźmi. 

13. Odnów fotografię profilową na 

Facebook‘u. 

14. Przygotuj wannę z pianką. 

15. Powiedz komuś ,,Kocham Cię’’. 

16. Zrób maseczkę do twarzy. 

17. Obserwuj zachód słońca w 

najpiękniejszym miejscu swego 

miasta. 

18. Naucz się 8 nowych angielskich 

wyrazów. 

19. Zaproś kolegę na nocleg. 

20. Zrób letnią foto sesję z 

koleżankami. 

21. Poczytaj książkę w parku. 

22. Cały dzień odżywiaj się zdrowo. 

23. Nakarm bezdomne psy/koty. 

24. Dzień pizzy. 

25. Przygotuj koktajl owocowy. 

26.  Uśmiechaj się! 
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