
Udział wzięli uczniowie:
• Gimnazjum im. św. Ra-
fała Kalinowskiego w Nie-
mieżu, 
• Gimnazjum im. St. Mo-
niuszki w Kowalczukach, 
• Gimnazjum im. J. I Kra-
szewskiego w Wilnie ze 
szczególnym wyróżnie-
niem za liczny udział, 
• Gimnazjum „Żejmiana” 
w Podbrodziu”, 
•Szkoły-przedszkola 
„Šaltinėlis”, 
• Mościskiej Szkoły Pod-
stawowej, 

• Szkoły-przedszkola na 
Zielonym Wzgórzu,
• Vilniaus Verkių mokykla, 
• Gimnazjum im. J. Śnia-
deckiego,
• Antano Vienuolio pro-
gimnazjum, 
• Gimnazjum w Micku-
nach,
• Wileńskiej Szkoły Śred-
niej Lazdynai,
• Gimnazjum im. św. Ur-
szuli Ledóchowskiej w 
Czarnym Borze,
• Gimnazjum im. E. 
Orzeszkowej w Białej Wa-

ce.  Brak słów uznania dla 
Was wszystkich. 

DZIĘKUJEMY za wspa-
niałe doznania, których 
dostarczyliście mnie oso-
biście — Waszej Pucuł-
ce, całej redakcji nasze-
go dziennika, wszystkim 
Przyjaciołom Pocopotka 
i Czytelnikom „Kuriera 
Wileńskiego”. Wszystkie, 
ale to absolutnie wszyst-
kie prace są wyjątkowe. 
Niestety, konkurs nie na-
zywałby się konkursem, 

gdyby nie było w nim ry-
walizacji. Trudna to była 
sprawa, ale musieliśmy 
wybrać prace najpiękniej-
sze z najpiękniejszych, 
najlepsze z najlepszych, 
najciekawsze z najciekaw-
szych. To, że lubicie ryso-
wać, nie ma najmniejszej 
wątpliwości. To prawda, 
poprzez rysunek i koloro-
we kredki można wyrazić 
naprawdę wiele emocji. 
Ta forma wyrazu okazała 
się dla Was najbardziej 
przystępna. 
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ROZWIĄZANIE KONKURSU POŻEGNANIE LATA
Nadszedł czas, aby całkowicie pożegnać lato. Spójrzcie wszyscy na te zdjęcia! Tak pięknie nie było 

pożegnane chyba żadne lato, jak w 2015 roku! To lato musi być dumne, że wspomnienia po nim zostały 
uwiecznione w tak wielu wspaniałych pracach! Pocopotek organizował sporo różnych konkursów, ale 
takiego oddźwięku ze strony swoich Czytelników jeszcze nie było! Redakcja „Kuriera Wileńskiego” 
dosłownie zasypana została listami wszelkiej wielkości i formatu. Otrzymaliśmy od Was, kochani moi 
Przyjaciele: ponad 100 rysunków; 15 wierszy;  około 20 opowiadań z ilustracjami;  2 kompozycje. 
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Kochane lato
Jakże wdzięcznam Ci
Za słoneczko, co grzało mnie 
co dzień…
Za tych marzeń bez liku,
Moc jagódek w koszyku
I kolegę, co zowie się Leń…
Kochane lato,
Ach, te myśli o Tobie
Wciąż mi chodzą po głowie
I zupełnie nie mogę się 
skupić — Nad jedzeniem przy 
stole, 
Zadaniami też w szkole.
Czy ja mogłabym jakoś je 
uśpić? Chyba z tym się pogo-
dzę, (Bo do szkoły już cho-
dzę)
Że na naukę nadszedł już 
czas…
Toteż daję Ci słowo,
Że z postawą bojową

Do nauki zabiorę się wraz!
Izabela Suščenkovaitė

uczennica 2 kl. Wileńskiej 
Szkoły w Lazdynai

Pożegnanie lata
Lato, lato nie uciekaj, 
pobądź z nami jeszcze trochę. 
Lato, lato pobądź z nami, 
chcemy z tobą zostać trochę.
Lato, lato chcemy z tobą
bawić, bawić aż do rana.
Sylwia Suswiła uczennica 3c 
klasy Gimnazjum im. św. R. 

Kalinowskiego w Niemieżu

Lista osób, których rysunki 
zostały wybrane jako najlepsze: 

Uczucia wyrażone słowami 
− wyróżnione wiersze

• Diana Kutko — kl. 6, Vilniaus Verkių mokykla; 
• Mirek Powiłowicz — kl. 3, Vilniaus Verkių mokykla; 
• Patrycja Stankiewicz — kl. 3c, Gimnazjum im. św. R. Kali-
nowskiego w Niemieżu; 
• Adam Nowicki — kl. 3, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 
w Wilnie; 
• Emilia Mikołejko — kl. 3, Gimnazjum im. J. I Kraszew-
skiego w Wilnie; 
• Eryka Szostak—kl. 4, Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w 
Białej Wace;
• Anastazja Palewicz z Mościskiej Szkoły Podstawowej;
• Norbert Oberlan — za „Wakacje opalonego brata Gabrie-
la”; 
• Wiktoria Chmurec — 5 lat, szkoła-przedszkole „Šaltinėlis”;
• Daniela Lachowicz — 6 lat, szkoła-przedszkole „Šaltinėlis”; 
• Daniel Rakowski — Gimnazjum „Żejmiana” w Podbro-
dziu; 
• Karina Pacyno — 8 lat, progimnazjum im. A. Vienuolisa; 
• Rafał Mikulski — kl. 3, Gimnazjum im. St. Moniuszki w 
Kowalczukach; 
• Adriana Karpičiūtė — kl. 4, Gimnazjum im. St. Moniuszki 
w Kowalczukach;
• Dominika Krukowska — kl. 4, Gimnazjum im. St. Mo-
niuszki w Kowalczukach; 
• Daniel Marcinkiewicz — kl. 4b, szkoła-przedszkole na 
Zielonym Wzgórzu;

Wymienione osoby zapraszam do redakcji „Kuriera Wileń-
skiego” od przyszłego poniedziałku, czyli 19 października, 
bo nagrody są właśnie pakowane i pojutrze wyruszą w drogę 
z Olsztyna do Wilna. Sponsorem nagród jest Urząd Marszał-
kowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który ufundo-
wał dla Was, między innymi, piłki do gry w siatkówkę i futbol, 
przenośne pamięci komputerowe, długopisy, notesy, piórni-
ki, etui ze smyczą na telefon, gry domino. Kiedy już nagrody 
dotrą do redakcji, trzeba będzie je rozpakować. Tak więc na-
wołuję do cierpliwości. Ale w poniedziałek śmiało zapraszam! 
Jeszcze raz DZIĘKUJĘ i GRATULUJĘ wszystkim Uczestnikom 
konkursu! Mam nadzieję, że niedługo znowu zaproszę Was do 
wspólnej zabawy. 

Kochane —Emilia Mikolejko z Gimnazjum im. J. I Kra-
szewskiego w Wilnie; 
Maja Szarandina ze Szkoły Podstawowej w Kolonii Wi-
leńskiej i Pani Anna Ulewicz, dzięki której praca do nas 
dotarła; 
Lucija Czetyrkowska z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskie-
go w Wilnie — zapraszam po odbiór nagród! 

Redakcję odwiedziła cała czwarta klasa Gimnazjum 
im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie z przepiękną kompozy-
cją słonecznikową — radość i ciepło zagościły w naszym 
miejscu pracy. Dziękujemy Wam serdecznie i zapraszamy 
po nagrodę zbiorową. 

Opowiadanie — to kolejna forma wypowiedzi, 
którą zaprezentowaliście w naszym konkursie. 


