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Radosnych świąt Bożego Narodzenia, 

Rychłego spełnienia każdego marzenia. 

Ciepła, wiary i życzliwości, 

Życzymy Wam łącząc wyrazy miłości. 
 

 

  



 



Osiągnięcia naszego 

Gimnajum 

W tym roku nasi uczniowie 

zasługują na prezenty od św. 

Mikołaja, ponieważ ten 

początek roku szkolnego był 

bardzo aktywny pod względem 

osiągnięć. 

Euroscola konkurs Wycieczka do 

Strasburgu 

2018.11.27 

 

Konkurs ceramiki na 

Litwie wśród 

uczniów „Kitas 100“ 

Laureat 

Jan Voitkevič   

(IIB) 

Bieg Niepodległości II miejsce: R. 

Jakowicz (IIC) 

Konkurs „Kalėdinis 

atvirukas“ 

Wyróżnienie: 

A.Miskelovič (5a) 

Olimpiada 

międzyszkolna z jęz. 

rosyjskiego wśród 

klas I- IVG 

I miejsce: 

D. Akuto (IVC) 

II vieta: 

A.Dičkovska (IVC) 

Międzyszkolna 

olimpiada wśród klas 

I-IVG  

konkurs czytania z 

jęz. rosyjskiego 

III miejsce:            

D. Akuto (IVC) 

Litewski uczniowski 

konkurs filmowy 

„Gatvės ir 

asmenybės“ 

III miejsce: 

L.Lavcel, 

D.Bartaševič, 

S.Tomaševič, 

R.Januškevič 

S.Fedorenko, 

S.Lapinska, 

M.Baranovska.(IIc) 

Rejonowy konkurs 

kwadratu między 

dziewczynami. 

II miejsce 

Rejonowy konkurs 

kwadratu między 

II vieta 

 

chłopcami 

KRESY - 2018 Dyplom  J. Bil   

(6c) 

 

Wideo 

konkurs „Sveikinimas 

Lietuvai“ z okazji 

100-lecia Litwy 

I miejsce: 

D. Laškaitė, 

V. Petraitytė, 

J.Luščinskytė 

(IIIA) 

                               

                               

2018-2019 r. 

Wyścigi siatkówki 

szkół średnich r. 

wileńskiego między 

dziewczynami ur. 

2002 r. i młod. 

III miejsce 

 

 

 

                              

Mini Olimpiada z jęz. 

angielskiego 

„Wonders of the 

World“  

II miejsce                             

A co porabiają nasi 

wolontariusze? Oto nasi 

uczniowie, którzy chętnie 

pomagają w Hospicjum bł. 

M.Sopoćko. 

 



Świąteczne przepisy od p. Anny Krasowskiej  
 

 

 

Ciasteczka imbirowe 

 

200 g. miodu, 150g. masła, 150 g. brązowego cukru, 490 g. mąki, 

1herb. łyżeczka proszku do pieczenia, 1łyżeczka cynamonu, 1 łyżeczka 

imbieru, 1 łyżeczka muskatu, szczypka goździków, 1 jajko, oraz szczyptę 

dobrego nastroju. 

 
 

 

Na zdjęciach uczniowie 5c klasy 

podczas wypiekania ciasteczek z 

miłością i natchnieniem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Užkandinės bulvių ir burokėlių "braškės" su silkės įdaru  

3 vienetai  bulvių (virtų, didesnių)  

1 vienetas  burokėlių (virtų, vidutinio dydžio)  

200 gramų  silkių filė  

1 vienetas  svogūnų (nedidelio, geriau mėlynojo)  

šiek tiek  aliejaus 

 

Bulves ir burokėlius sutarkuoti per smulkią tarką ir gerai sumaišyti. Masę pagardinti druska ir pipirais. 

Silkės filė supjaustyti smulkiais kubeliais. Svogūną smulkiai sukapoti ir sumaišyti su silke. 

Rankas suvilgyti trupučiu aliejaus, kad neliptų ir jomis iš bulvių-burokėlių masės padaryti paplotėlį. Į jo vidurį dėti silkės 

įdaro. Įdarą užspausti ir pirštais suformuoti braškės formą. 

Paruoštas braškytes papuošti trupučiu sezamo sėklų ir padėti į šaldytuvą valandai-dviems (neuždengus), jog truputį 

apdžiūtų ir sutvirtėtų. 

Prieš patiekiant įsmeigti po petražolės lapelį, kad atrodytų kaip braškė. 

 

 

 

 

 

 

 

 



W naszej szkole mamy nie tylko 

utalentowanych nauczycieli, ale 

również i uczniów, którzy mają wiele 

talentów, chociaż o nich nie często 

mówią. 

Edwin Dakszewicz, ucz. 8c kl. w wolnym 

czasie robi przepiękne zdjęcia przyrody.  

Justyna Tankeliun, ucz. IC kl. śpiewa już 

od 9 lat. Dzięki siostrze Ilonie oraz 

chórku kościelnemu rozpoczęła swoją 

mini karierę i teraz występuje solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza Andrejeva, ucz. 8a kl. tańczy balet, 

marzy o wielkiej karierze w świecie 

baletu. 

 

Dominika Bartoszewicz, ucz. IIC kl. od 

lat dziecięcych maluje techniką akwareli 

oraz pięknie gra na gitarze. Jej prace 

plastyczne są wystawiane na wystawach. 

 

Zespół redakcyjny: uczennice IIC kl. 

Dominika, Maja, Sabina, Śnieżana, Saule, 

Renata. Korekta: Krystyna Masalska, 

Anna Pawiłowicz-Janczys 



 


