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Wszyscy nasi kochani nauczyciele, 

dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. 

Za naukę, za trud jaki jest wkładany, 

przeogromny bukiet życzeń dziś składamy. 

Jak świeże kwiaty pachnące, 

kwitnące na naszej szkolnej łące. 



Samorząd Uczniowski - plany na 

przyszłość 

Rok szkolny zaczął się z kupy nowych pomysłów i planów, oraz od nowych 

wprowadzeń w Samorządzie Uczniowskim. W tym roku w Samorządzie 

Uczniowskim mamy 28 uczestników, sekretarkę, liderkę, zastępczyń 

liderki, a także 2 nauczycieli, chętnie współpracujących z uczniami: p. 

Anię P-J i p. Krystynę M. 

,,Esu naujokė šioje gimnazijoje ir likau nustebinta, kad Mokinių taryboje 

yra tiek daug aktyvių žmonių. Labai patinka, kad esame vieningi. Mano 

tikslas, kad visi būtume kaip viena didelė Šeima‘‘ - mówi nowa liderka 

samorządu uczniowskiego Elinga Ulevičiūtė.( takie są plany nowej liderki) 

 

A także fragmenty wywiadu o przyszłości z dyrektorem naszego 

gimnazjum Panem Zbigniewem Maciejewskim: ,, Dążymy, by wszyscy czuli 

się jak w domu własnym, żeby każdy jak w rodzinie wykonywał swoje 

obowiązki, to znaczy sumiennie, życzliwie, zgodnie ze swoimi 

zdolnościami. Aby w tym naszym domu było przytulnie, staramy się 

właśnie zadbać o warunki nauczania. Ma ruszyć już kolejny etap renowacji 

i mają być od podstaw odremontowane wszystkie piętra oraz sala  



Niemież został Małą Stolicą Kultury 
Ministerstwo Kultury poinformowało o wyłonieniu małych stolic 

kultury na rok 2019. Stolicą regionu wileńskiego został Niemież. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Mała Stolica Kultury ma na celu uczestnictwo w wydarzeniach 

kulturalnych, pielęgnowania tradycji, obchodów dat ważnych dla społeczności 

lokalnej. Zdaniem ministerstwa, dzięki staraniom entuzjastów, pracowników 

kultury i wolontariuszy rośnie poziom lokalnych wydarzeń kulturowych. 
 

W naszej szkole jest wielu utalentowanych osób, którzy 

piszą wiersze... 
Ileż to lat 
Nauczycielom  
 
Ileż to lat 
Jak przychodzą, odchodzą, wracają. 
 
Ileż to lat  
Pracy znojnej, mozolnej, wytrwałej. 
Ileż to lat. 
 
Pogubiły się zdjęcia, 
Jednak są w ich pamięci. 
 
Ileż to lat. 
Włosy siwe na skroniach, 
A źrenice im płoną. 
 
Ileż to lat. 
Sercem swoim się dzielą 
Żyjąc troską, nadzieję. 
 

Październik 1984 r. 
Zbigniew Maciejewski 
 

 

XXX  

Я и ты. Ты и я. 
Ты слышишь, я зову тебя                      
Сквозь шум ветров. 
Не надо лишних слов, 
Ведь я люблю тебя. 
Пойми, что ни дожди и ни ветра, 
Что ни снега и холода 
Не смогут это чувство заглушить, 
Оно вовеки будет жить.    
 

1986 г. 
Irena Kisel 
 

Бакал я кверху подношу 
и пью я за тебя. 
Один лишь танец я прошу, 
станцуй, любовь моя! 
 

Прошу обнять в последний раз, 
прошу поцеловать, 
прошу проститься мне с тобой 
и счастья пожелать! 
 

Krystyna Masalska

 



Ciekawe o nauczycielach...:D 

  Z 71 nauczyciela, którzy uczęstniczyli w statystyce, odpowiedzi podali 41 osoba. 

7, 5 - najpopularniejsze liczby w naszej szkole wśród nauczycieli.  

Chińczycy uważają, że liczba 7 przynosi szczęście w przyjaźni z ludźmi, a liczba 5 

uznaje się za liczbę pozytywną, gdyż symbolizuje 5 elementów Feng Shui. 

Niebieski, zielony i czerwony – najpopularniejsze kolory.  

Znaczenie koloru niebieskiego: ta barwa łagodzi stres, rozjaśnia 

myśli i uspokaja, a ludzie, którzy wybrali kolor niebieski są 

spokojne, kreatywne i pozytywne. 

Znaczenie koloru zielonego: to kolor nadziei, jest 

symbolem wiosny i dobrobytu, a także budzi w 

ludziach spokój. Sami ludzie kochają naturę, są 

osobami o łagodnym usposobieniu i ceniącymi rodzinny spokój. 

Znaczenie koloru czerwonego: jest to kolor niezależny i odważny. Kolor czerwony 

działa pobudzająco na nasz organizm. Osoba uwielbiająca ten kolor jest osobą 

towarzyską i pełną energii. 

Róże, frezje i słoneczniki... 

Róża jest symbolem miłości. Osoba, która uwielbia róże jest bardzo 

uczuciowa, ciekawa, lubi się uczyć i podróżować. 

Frezja to wyraz szacunku, uznania oraz radości. Osoby, które lubią frezje są 

bardzo wrażliwe i delikatne. Starają się każdego zrozumieć oraz uwielbiają rzeczy 

piękne. 

Dwie osoby z naszej szkoły uwielbiają słoneczniki. Są to kwiaty, które 

oznaczają szczęście, zabawę i ciepło.  

 

Ciekawostka  : Dwóch nauczycieli mają takie same odpowiedzi. To liczba 8, 

kolor czerwony i kwiat róża oraz liczba 7, czerwony, róża. 

Redaktorzy, dziennikarze i fotoreporterzy: uczennice IIC klasy Dominika, Sabina, Renata, Saule, Śnieżana, Maja 



 

 


