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Gazetka, którą czytacie - to „Adulescentia". 
Nazwa ta została wybrana nie bez powodu, gdyż oznacza 
ona po łacinie - młodzież, a gazetka ta jest tworzona 
przez młodzież i przede wszystkim dla młodzieży. Co 
prawda wiele interesujących informacji znajdą tu 
zarówno absolwenci szkoły jak też i rodziny naszych 
uczniów.

Za pośrednictwem gazetki możecie przekazywać 
życzenia Waszym nauczycielom, kolegom oraz wyrazić swe 
poglądy na wybrane tematy. 

Mamy nadzieję, że gazetka ta przypadnie Wam do 
gustu i będziecie ją z chęcią czytali.
                                     Zespół Redakcyjny

Drodzy Czytelnicy!

 A oto nasz zespół redakcyjny - Krzysiek, Łukasz, Darek oraz Poldek
 Zdjęcie zrobione przez Sabinę Gieczewską

Osiągnięcia grupy teatralnej „Szkic”

2002 – „Mały Książę” II miejsce w VI Festiwalu Teatrów Szkolnych;
2003 – „Burza w teatrze Gogo” II miejsce w VII Festiwalu Teatrów 
Szkolnych, Nagroda Publiczności, nagroda indywidualna dla Darka 
Lewickiego za grę aktorską i udział w galowym koncercie kończącym Festiwal 
„Wiosna Teatralna w Białymstoku 2003” oraz zaproszenie na gościnne 
występy do Suwałk; 
2004 – „Jak wyginęli królewicze” I miejsce w VIII Festiwalu Teatrów 
Szkolnych, Nagroda Publiczności, wyróżnienie za grę aktorską całemu 
zespołowi, a nagroda specjalna – wyjazd do Polski;
2005 – „Prawo jazdy” Wyróżnienie w IX  Festiwalu Teatrów Szkolnych, 
nagroda indywidualna dla Miry Niekrasowej za grę aktorską;
2006 – „Kram z literami” II miejsce w X Festiwalu Teatrów Szkolnych, 
Nagroda Publiczności oraz nagroda indywidualna dla Marzeny Kizielewicz za 
grę aktorską;
2007 – „Tragedia grecka” Główna Nagroda „Złoty Dzwoneczek” w XI 
Festiwalu Teatrów Szkolnych, Nagroda Publiczności oraz nagroda 
indywidualna dla Darka Lewickiego za grę aktorską;
2007 – „Niby było, niby nie” I miejsce w II Wakacyjnym Festiwalu Teatrów 
Dziecięcych zza Granicy Włocławek 2007, nagroda indywidualna dla 
instruktora Beaty Kowalewskiej za scenografię;
2009  – „Kolor nadziei” Wyróżnienie i Nagroda Publiczności w XIII 

Festiwalu Teatrów Szkolnych;
„Niby było, niby nie” Puchar Uśmiechu, Wyróżnienie i Nagroda 
Publiczności w XXVII Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Krośnie;

2010 – „Divertimento stomatologiczne” I miejsce i Nagroda Publiczności w V 
Wakacyjnym Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy Włocławek 
2010;

2011 – „W krainie postrzępionych skrzydeł” Nagroda „Srebrny Dzwoneczek” i 
Nagroda Publiczności w XV Festiwalu Teatrów Szkolnych.

Artykuł oraz listę przygotowała
kierownik zespołu teatralnego „Szkic”

Beata Kowalewska

Zespół redakcyjny oraz kontakty 
redakcji gazetki  „Adulescentia”:

E-mail redakcji... adulescentia.gazetka@gmail.com
Apolinary Klonowski, Krzysztof Szejbak, Dariusz Rudzianiec, Łukasz Wierbiel

Dokończenie ze strony 7 artykułu „Teatr w naszej szkole”
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Kalendarium szkoły
1963 – 1964 – decyzją Ministra Oświaty i Wychowania Litewskiej SRR została powołana do    
życia Szkoła Średnia nr 29 w Wilnie.
1976 – 1977 – początek działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Świtezianka”.
1980  – funkcję dyrektora szkoły obejmuje Henryk Bukowski.
1990 – założenie drużyny harcerskiej „KONARY”.
16 czerwca 1993 – decyzją Rady Miejskiej Wilna zostało nadane szkole nr 29 imię Szymona 
Konarskiego.
1996 – funkcję dyrektora szkoły obejmuje Teresa Michajłowicz.
1-2 marca 1996  – uroczystość  wręczenia szkole sztandaru ufundowanego przez wrocławski 
Oddział  TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW WILNA i GRODNA.
26 kwietnia 1996  – szkoła zwyciężyła w II edycji konkursu organizowanego przez Konsulat 
RP w Wilnie i „Macierz Szkolna” „Najlepsza szkoła średnia na Litwie”.
20 czerwca 1997  – szkoła zwyciężyła w III edycji konkursu organizowanego przez Konsulat 
RP w Wilnie i „Macierz Szkolną”: „Najlepsza szkoła średnia na Litwie”.
20 lutego 1998 – Pierwszy Bal Dobroczynny na rzecz szkoły.
1999 - początek działalności teatru szkolnego „Szkic”.
15 lutego 1999 – wręczenie nauczycielce jęz.polskiego Annie Gulbinowicz państwowej premii 
„Nauczyciel Roku”.
18 marca 1999 – wizyta w szkole prezydenta Republiki Algirdasa Brazauskasa z okazji 
uroczystości rocznicy odzyskania Niepodległości Litwy.
23 czerwca 1999 – szkoła zwyciężyła w V edycji konkursu organizowanego przez Konsulat 
RP w Wilnie i „Macierz Szkolną”: „Najlepsza szkoła średnia na Litwie”.
8 grudnia 2000  – wizyta w szkole drużyny koszykarzy „Śląsk Wrocław” i wręczenie czeku 
gotówkowego 40.000 zł. przez przedstawicieli  spółki akcyjnej Zepter – Idea.
21 czerwca 2002  – wyróżnienie w VII edycji konkursu „Najlepsza szkoła –  najlepszy 
nauczyciel”.
22 listopada 2002  –  wyróżnienie  szkoły  w  I  FORUM  szkół  polskich na  Litwie.
2004 – 2005 – roku szkolnego Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie wspólnie 
z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach oraz ze Szkołą  Średnią  im. A. Gustaiczio w 
Łozdziejach przystąpiła do realizacji projektu ,,Wspólne scieżki: polsko-litewskia kuźnia 
talentów i wolontariatu”. Projekt był wspierany ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach 
programu Współpracy Przygranicznej Phar.eu.
23 kwietnia 2005  –  w szkole odbyła się konferencja matematyczna ,,Tradycyjne i nowe 
metody w nauczaniu matematyki”. Uczestniczyli nauczyciele zarówno z Wilna i rejonu 
wileńskiego.
2010 – szkoła otrzymała grant w wysokości 21.000€ na realizację międzynarodowego 
projektu ,,European education by promoting religious culture". Partnerzy w projekcie: Scoala 
Cu Clasele I-VIII Varias (Rumunia), 11 Osnovno Uchilishte  ,,Elin Pelin" (Bułgaria), Ozel 
Isikkent  Ilkogretim Okulu (Turcja), Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalesiewie 
(Polska), Durezione Didactica I Circolo Caserta (Włochy).
26 marca 2010 – w szkole odbyły się obchody Dnia Patrona – Szymona Konarskiego oraz 
uroczyste otwarcie Izby Pamięci.
1-6 marca 2012  –  w ramach międzynarodowego projektu "European education by 
promoting religious culture" w naszej szkole  odbyło się spotkanie partnerów. Uczestnicy 
zapoznali się z systemem edukacyjnym Litwy oraz z różnorodnością wyznań naszego kraju. 
Wizyta została sfinansowana przez program Comenius "Uczenie się przez całe życie" ze 
środków Unii Europejskiej.
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Teatr w naszej szkole
Teatr – to swoisty świat we wszechświecie, w teatrze można dotknąć przeszłości, 

teraźniejszości i  niekiedy nawet przyszłości, teatr jest ważnym elementem procesu 
wychowawczego. Cieszę się bardzo, że w naszej szkole dzieci i młodzież mają możliwość 
realizować najskrytsze marzenia o scenie. Już od dziewięciu lat działa zespół teatralny 
„Szkic”: rośnie, rozwija się, uczy się, z żalem żegna kończących szkołę uczestników zespołu, 
pisze swoją historię. Spotkanie dzieci i młodzieży z teatrem to niezapomniana przygoda. 
Teatr tworzą nie tylko scena i ustawione na niej dekoracje, aktorzy, publiczność i kurtyna, 
teatr to przede wszystkim proces twórczy, wspólna praca, bardzo aktywna, kryjąca 
niespodzianki, radość, sukcesy i porażki. Najważniejsze, że działania te toczą się wokół 
materiału literackiego, słowa polskiego. Ileż to trzeba pracować nad analizą tekstu, dykcją, 
gestem, mimiką i ruchem, żeby osiągnąć kontakt z partnerem i widownią.

Teraz dopiero już wiemy, że praca nad spektaklem czasami daje więcej satysfakcji 
niż sam efekt końcowy, wiemy że słowo można odczytać po różnemu, wiemy ileż to 
problemów wychowawczych i społecznych można ujawnić podczas budowania spektaklu 
teatralnego. Mając na uwadze realia, w jakich funkcjonuje zazwyczaj teatr szkolny, a więc 
skromne zaplecze techniczne, brak repertuaru, brak czasu, umiemy znaleźć najprostsze 
rozwiązania. Dekoracje budujemy z materiałów tanich i ogólnie dostępnych. Drabina, rura 
papierowa, pudła kartonowe, parasol ojca i kapelusz babci, trudne słowa zapisane na dłoni i 
ogromna odwaga – z tego tworzymy nasz teatr. Młodociani aktorzy co roku uczestniczą w 
Festiwalach Teatrów Szkolnych i nie bez powodzenia.

„Szkic“ w zenicie swej sławy wraz z kierowniczką p. Beatą
Fotografia z archiwum szkolnego

Lista osiągnięć i wyróżnień na stronie 8, ostatniej



Weteran szkoły
Wywiad z p. Marią Szejnicką, nauczycielką fizyki
- Jak długo pani pracuje w naszej szkole?
- Uczę od 1964 r.,czyli już czterdziesty dziewiąty rok. I wszystkie te lata – 
z zadowoleniem.
- Czy szkoła, w której pani zaczęła pracować, różni się od 
teraźniejszej?
- Dzisiejsza szkoła jest kompletnie zmieniona, w porównaniu z tą, w 
której zaczęłam pracować. Wówczas wszystko było zaniedbane. Bardzo 
wiele pomagała pani Teresa Michajłowicz, obecna dyrektor szkoły. 
Dzięki niej i sponsorom z Polski udało się zrobić remont. Nasza szkoła 
dzisiaj ma większe możliwości. Kiedyś najwięcej, co mogliśmy zrobić, to 
pokazać uczniom film. Teraz można w dowolnej chwili włączyć 
projektor i pokazać wszystko na planszy bez większych starań!
- Czy uczniowie tamtych pokoleń i współcześni bardzo się 
różnią?
- Uczniowie każdego pokolenia są tacy sami. Każdemu pokoleniu ważne 
są chęci, to, jak się stara i odnosi do danego przedmiotu.
- Jakie ciekawe momenty pani pamięta z tamtych lat?
- Pochody na sportowe marsze, lekcje-wieczorki. Teraz już takiej tradycji 
nie ma. Wiele podróżowaliśmy z klasą, zwiedziliśmy praktycznie cały 
Związek Sowiecki, byliśmy, między innymi, w Petersburgu.
- Z jakich uczniów pani czuje się najbardziej dumna?
- Wielu takich było. Dużo zdolnych „fizyków” zostało później 
nauczycielami, inżynierami. Największa chluba naszej szkoły to 
Kazimierz Czernis, który odkrył wiele komet.
- Czy wyróżniał się on spośród innych uczniów?
- Nie, był to uczeń raczej przeciętny. Jedyne, czym się wyróżniał, to 
ogromne zainteresowanie astronomią. Jako że miał wielkie chęci, więc 
udało mu się zrealizować swoje marzenia. To jest dowód że należy dążyć 
do swoich celów.

DOKOŃCZENIE NA STRONIE 4 
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Dowcipy!
Czym różni się uczeń dobry od złego?
Złego leją rodzice, dobrego - koledzy.

Nauczycielka pyta Jasia:
- Jeżeli powiem jestem piękna, to jaki to będzie czas?
- Z całą pewnością przeszły.

Hokus-pokus, czary-mary. Lek na szkołę, to wagary.

- Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika „niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Na lekcji biologii pani pyta uczniów:
- Proszę wymienić pięć drapieżników.
- Jeden lew i cztery tygrysy.

Dyżurny szkoły przybiega do dyrektora z krzykiem:
- Panie dyrektorze, w naszej bibliotece są złodzieje!
- Tak? A co czytają? - pyta dyrektor.

Pani pyta się Kasi:
- Kasiu, co to jest litr?
- To samo co kilogram, tylko na mokro.

- Mamo, dziś na chemii uczyliśmy się o materiałach 
wybuchowych!
- Tak, to bardzo ciekawe. A na którą jutro idziecie do 
szkoły.
- Do jakiej szkoły?

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Michała:
- Gdzie leży Kuba?
Na to Michał:
- Kuba leży w domu, ma grypę.

Polonista pyta Kazia:
- Kaziu, jaki to czas - wszystkie dzieci śpią?
- Noc, panie profesorze.



V-X klasy
Krystyna 
Bogdanovicz

Zespół 
„Świtezianka”  (5-8 
kl.)

Wtorek 13.50
Czwartek 14.40

Aula

Edward Tuczyński Siatkówka(7-10 kl.) Wtorek 14.30 Sala 
sportowa

Romuald Sztura „Śmiały,  silny, 
zwinny‘‘ (5-6 kl.)

Piątek  14.30 Sala 
sportowa

Romuald Sztura Koszykówka  (8-9 
kl.)

Poniedziałek 
14.30

Sala 
sportowa

Bożena 
Ambrozewiczienie

,,Mały kucharz‘‘ Środa  12.50 44 gab.

Teresa 
Andruszkewicz

Zespół 
,,Świtezianka‘‘ (5-6, 
8b kl.)

Wtorek 14.40
Czwartek 14.40

Aula

Władysław 
Szpilewski

Kółko szachowe Poniedziałek 
14.40
Czwartek 13.45

Pracownia

Jurgita Jurgaitienė Tańce współczesne 
(7-8, 9-10 kl.)

Środa  14.40
Piątek  14.40

Aula

X - XII klasy
Teresa 
Andruszkiewicz

Tańce współczesne Wtorek 15.30
Piątek 15.30

Aula

Edward Tuczyński Siatkówka Środa 14.30 Sala 
sportowa

Romuald Sztura Koszykówka Poniedziałek 
16.30

Sala 
sportowa

Jurgita Jurgaitienė Tańce sportowe Poniedziałek 
13.50
Piątek  12.50

Aula

Olga Jurkewiczienie Zbiórki harcerskie 1 raz w miesiącu
12.00 - 18.00

19 gabinet

Krystyna
Bogdanowicz

Tańce rozrywkowe Piątek 14.40 Aula
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- Jakie śmieszne sytuacje pamięta pani ze swoich lat pracy? 
Może ktoś kiedyś zrobił jakiś żart?
- Żartów na lekcji fizyki raczej nie było. Pamiętam tylko, jak 
prowadziłam jeszcze lekcje technologii. Pewnego razu na lekcji piekliśmy 
kołduny. Jednak nieoczekiwanie musiałam zostawić klasę samą. Gdy 
wróciłam, zobaczyłam dzieci, wymiatające miotłą sufit. Okazało się, że 
jeden z kołdunów przykleił się do sufitu i nikt nie wiedział, jak go stamtąd 
odkleić.

- Jaka jest recepta na dobry stosunek do pracy i do uczniów?
- Przede wszystkim miłość do ucznia. Jeżeli nie będziesz go szanować, 
uczeń od razu to odczuje. Także ważny jest humor - jeżeli trudne rzeczy 
będą mówione trudnym językiem, młodej osobie nie da się tego 
zrozumieć. Gdy się mówi z humorem, dziecko lepiej zapamiętuje i łatwiej 
się uczy.
                                                                          Rozmawiała Ewelina Knutowicz

KONTYNUACJA WYWIADU „WETERAN SZKOŁY“

Zdjęcie z dawnych lat - weteran szkoły pośrodku u dołu 
Fotografia z archiwum

Realizuj się!


