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Witając 1 września

Tegoroczny 1 września – Dzień Wiedzy – do szkół ogólnokształcących oraz uczelni na Litwie zgromadzi około pół
miliona dzieci i młodzieży. To oni, po kilku, czy też kilkunastu latach – dzisiejsi studenci i uczniowie – będą tworzyli
ekonomikę, naukę, dbali o nasze bezpieczeństwo, zdrowie, uczestniczyli w życiu politycznym. Będą budowali przyszłość
kraju. Niestety, Litwa nie może się szczycić sytuacją demograficzną. Ma na to wpływ zarówno sytuacja ekonomiczna,
polityka prorodzinna kraju, jak i z roku na rok wzrastająca emigracja. Kolejne koalicje rządzące stawiają sobie za cel
zaradzenie tym negatywnym procesom. Szczególnie ambitnie zapowiadała swe działania w tej sferze obecna koalicja
rządząca na czele z Związkiem Chłopów i Zielonych. Na owoce tych obietnic, chociaż mija rok, niestety, wciąż jeszcze
czekamy. Zmiany, miejmy nadzieję, skuteczne i na lepsze, mają przyjść na jesieni, kiedy na kolejnej sesji Sejm pochyli się
nad nowymi ustawami, m.in. dotyczącymi dzieci, rodziny, polityki socjalnej.

Z okazji nowego roku szkolnego wszystkim nauczycielom, uczniom i ich rodzicom życzę dążenia do wiedzy,
poznawania świata, kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich, małych codziennych zwycięstw
i wielkich dokonań, stawiania szczytnych celów i ich osiągania. Pamiętajmy, że wpajana od najmłodszych lat
miłość do ojczystego języka, historii, kultury, szacunek do tradycji, wychowanie w kręgu wartości chrześcijańskich
pozwolą na ukształtowanie młodego pokolenia na godnych synów narodu, świadomych obywateli, dla których
zarówno odwieczne wartości Polaka: Bóg, Honor i Ojczyzna, jak i uniwersalne, ogólnoludzkie postawy i wzorce
zachowania będą towarzyszyły w dorosłym życiu, budowaniu polskiej wspólnoty, prawej ojczyzny oraz osobistego
szczęścia.
Michał Mackiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie
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Witając 1 września
CO ZAMIENI ILOŚĆ W
JAKOŚĆ
Obecnie Litwa plasuje się, według danych Eurostatu, na
12 miejscu w Unii Europejskiej
pod względem wydatków na
oświatę. Jesteśmy praktycznie
w „złotym środku” (w szeregu
28 państw), przeznaczając 5,4
proc. swego PKB na kształcenie
przyszłości kraju. Jest to mniej,
niż wydają na oświatę sąsiednie
państwa bałtyckie (Łotwa – 6
proc., Estonia – 6,1 proc.), ale
więcej, jak zaznaczają analitycy,
niż np. Polska (5,2 proc.).
Jednak nasz litewski paradoks polega na tym, że dość dobre „papierowe” wskaźniki nie
przekładają się na fakty życiowe. Np. bardzo prężnie rosnący PKB, nie powoduje takiegoż
wzrostu dobrobytu szeregowych obywateli. Podobnie jest
w oświacie. Stawiana za przykład wręcz wzorowego modelu szkolnictwa Finlandia (daje
na to 6,2 proc. PKB) nie jest od
nas zbyt daleko. Niestety, tylko
w cyfrach, a nie w realu.
Prawie 30 lat istnienia niepodległego państwa zaowocowało w systemie oświaty kilkoma falami zafascynowania (np.
skandynawskim modelem), nie
kończącymi się reformami – teraz też jesteśmy na etapie kolejnej. Prawda, trudno ją nazwać systemową, polega raczej
na drobnych, fragmentarycznych korektach, które, jak na
razie, nie rokują nadzwyczajnych efektów.
Tego roku w „ramach reformy” ma nastąpić wydłużenie roku szkolnego. O… 10 dni.
Czy ta dodatkowa dekada spędzona w szkole da jakiś efekt?
Nauczyciele twierdzą, że raczej
nie. Podobno, jak jest ciepło, to
się uczyć nie chce. Z tego by wynikało, że dzieci z Południa, są
skazane na analfabetyzm.
A tak na poważnie, to
mamy bodajże najdłuższe wakacje i mnóstwo ferii, które
nie tylko niosą błogosławiony
odpoczynek, ale też stwarzają problemy z zajęciem dzieci
i młodzieży (dalece nie każda
rodzina może sobie pozwolić
na należytą opiekę nad dzieckiem w ciągu 3 miesięcy, czy
też wykupienie wczasów czy
turnusu obozowego). Ponadto 90 dni „urlopu”, rodzą,
jak twierdzą eksperci, praktyczne trudności z zapamiętywaniem pozyskanych wiadomości i pierwszy miesiąc
nauki – wrzesień przeznacza
się na powtórki. Więc będziemy mieli (pomimo protestu
większości nauczycieli) bieżący rok szkolny dłuższy o 10,
a kolejny, możliwie o jeszcze
kilkanaście dni. Nie doty-

czy to, prawda, klas początkowych, których uczniowie
będą musieli zrezygnować z
jednych ferii.
Na uczniów klas początkowych czeka też inna nowość
– wprowadza się tu program
nauczania technologii informacyjnych (tego roku jako eksperyment, który ma być realizowany powszechnie od 2020 roku).
Ponadto w nowym roku
szkolnym każda placówka
oświatowa ma realizować program zwalczania przemocy; wejdzie też do szkół nauka o różnicach płci (co budzi niepokój, bo
dalece nie każda szkoła ma w
swym gronie nauczyciela, który
potrafi sprostać stawianym wymaganiom w naświetlaniu młodzieży tego tematu). Wydaje się
też nie mniej przydatnym drugi
segment kształtowania dorosłego człowieka – przygotowanie
do życia w rodzinie. Szczególnie
biorąc po uwagę to, jak często w
tragicznych sytuacjach dotyczących rodzin słyszymy diagnozę: brak nawyków rodzinnego
życia.
Do szkół wejdzie również
taki program, jak bezpieczeństwo narodowe i ochrona kraju (będzie on realizowany we
współpracy z Ministerstwem
Ochrony Kraju w ramach wychowania patriotycznego i prewencji zagrożeń). Resort oświaty ma też na celu kształcenie
ekonomiczne młodych obywateli, co z pewnością będzie pomocne w coraz bardziej skomplikowanym systemie rozliczeń
podatkowych.
Ministerstwo zapowiada,
że przyswajanie wiedzy ma być
realizowane nie tylko przy pomocy tradycyjnego jej akademickiego podawania, ale podczas kształtowania nawyków i
umiejętności, czyli praktycznego zastosowania. Można na
to przeznaczyć 40 proc. godzin
lekcyjnych. Czy uczniowie, a
szczególnie nauczyciele, są do
tego gotowi i czy resort zadba o
środki do realizacji tych zadań
– oto jest kolejne pytanie.
W gruntownym przyswajaniu wiedzy mają też uczniom
pomóc 3 godziny konsultacji,
przeznaczone na wypełnienie
luk w opanowaniu programu.
Resort oświaty tego roku
zadbał też o nowoczesne wyposażenie pracowni przyrody,
biologii, chemii, technologii w
ponad 700 szkołach (z ponad
1150). Jest to krok ku zaciekawieniu uczniów tymi dyscyplinami. I jest na to najwyższy czas,
bo obserwujemy totalny brak
chętnych do studiowania tych
kierunków m.in. na Litewskim
Uniwersytecie Edukologicznym
od kilku lat.

KTO ZREALIZUJE
AMBITNE PLANY
Jak podaje statystyka, na Litwie
w szkołach ogólnokształcących
pracuje około 35 tys. nauczycieli. Czwarta ich część jest w
wieku przedemerytalnym, jedna trzecia – w dość zaawansowanym. Ministerstwo przed
początkiem roku szkolnego
ogłosiło, że pragnie zatrudnić
1400 pedagogów. Zarówno matematyków, fizyków, chemików,
biologów, jak i nauczycieli klas
początkowych i przygotowawczych (dotyczy to szczególnie
stolicy). Rozwiązanie problemu
z kadrą może być w najbliższych
latach wielce problematyczne,
ponieważ decydenci od oświaty wybrali ambitną, ale dość
ryzykowną drogę kształcenia
przedmiotowców. Praktycznie
likwidując przygotowanie ich
na Uniwersytecie Edukologicznym – nie przydzielono tu
finansowanych przez państwo
miejsc, nadzieję pozyskania wysokiej kwalifikacji nauczycieli
pokłada na tym, że specjaliści
od poszczególnych dyscyplin
po ukończeniu studiów zechcą
podjąć dodatkowe kształcenie z
pedagogiki i metodyki. Zakłada
się, że do szkół trafią nie tylko
fachowcy w swojej dziedzinie,
ale też osoby zmotywowane do
pracy pedagogicznej, które świadomie wybrały ten rodzaj pracy.
Czy się sprawdzi? To jest kolejne pytanie, na które dostaniemy
odpowiedź za dobrych kilka lat.
Tym bardziej jest to trudne pytanie, że zarówno prestiż, jak i wynagrodzenie za
pracę pedagoga nie jest na odpowiednio wysokim poziomie.
Zapowiadane podwyżki, wprowadzenie etatów wciąż są hamowane. Średnia gaża nauczyciela wynosi (według różnych
obliczeń) około 650 euro. Ale
ta średnia – to około 400 euro
do ręki dla początkującego i nawet ponad tysiąc dla np. metodyka w prestiżowym wileńskim
gimnazjum czy szkole prywatnej. Nawet bardzo kochającym
dzieci i czującym powołanie do
przekazywania wiedzy, trudno
jest zdecydować się na ubogie
życie inteligenta za nieco ponad
minimum.
Wydaje się, że w tym temacie – przygotowania kadry – kierownictwu szkół (tonący powinien sobie radzić sam) warto
pójść nieco zapomnianą ścieżką: namawiać na podjęcie studiów swoich absolwentów, by
po ukończeniu nauki wrócili
do swojej szkoły. Polskie szkoły znów być może będą musiały
zwrócić się do Macierzy o pomoc w kształceniu specjalistów,
jak to było na początku lat 90.
ub. stulecia, kiedy na studia pe-

dagogiczne do Polski udawało
się sporo młodzieży z polskich
szkół. Prawda, wielu, niestety,
nie wracało. Więc może mając
filię uczelni białostockiej da
się ten problem rozwiązać na
miejscu. O tym, że potrafimy
się zmobilizować w chwili zagrożenia świadczy fakt z polonistyką na Uniwersytecie Edukologicznym. Tylko czy musimy
czekać do ostatniej chwili?
SZKOLNA STATYSTYKA
I POLSKA DZIAŁKA W
LITEWSKIEJ OŚWIACIE
Ponad 330 tys. uczniów 1 września przekroczy progi 1150
szkół ogólnokształcących na
Litwie. Wśród nich – 29 tys.
pierwszoklasistów. I chociaż
jest ich o dwa tysiące mniej niż
w ubiegłym roku szkolnym, to
w Wilnie liczba ich wzrosła o
400. W stolicy w szkolnych ławkach po raz pierwszy zasiądzie
ponad 6800 dzieci. Będą to w
zasadzie siedmiolatki. O przesunięciu wieku szkolnego o jeden
rok (od 6 lat) resort obiecuje zadecydować w przyszłym roku.
Wzrost liczby uczniów klas
pierwszych spowodował to, że
aż w 15 szkołach Wilna musiano zakładać nowe klasy. I, oczywiście, w wielu prace remontowe zakłóciły święto. Najbardziej
głośna stała się sprawa przenosin szkoły początkowej Vytės
Nemunėlio. Zmiana lokalizacji
z centrum na ul. Daukšos (budynku i otoczenia niezwykle zaniedbanego) wywołała protesty
rodziców, które jednak w ostatecznym wyniku przekształciły się w forsowne wspomaganie
remontu pomieszczeń, które
na tydzień przed początkiem
roku szkolnego były niemalże
w całkowitej dewastacji. Nie
świadczy to o wzorowej pracy
odpowiedzialnych struktur wileńskiego samorządu, które ma
pod swą kuratelą, skądinąd doskonale znany (wcale nie z najlepszej strony) dla polskiej społeczności wicemer z ramienia
konserwatystów. Przypomnijmy, że to dzięki m.in. postawie
pana Benkunskasa i jego towarzyszy z frakcji, polskie szkoły
Wilna musiały stoczyć prawdziwe boje o możliwość uzyskania
akredytacji na gimnazja, w tym
– tzw. długie.
Prawda, dziś u progu 1 września, możemy czuć satysfakcję:
zdegradowana do rangi podstawowej Szkoła im. Szymona Konarskiego, na mocy decyzji rady
samorządu miasta, uzyskała
szansę na bycie długim gimnazjum (o kierunku nowatorskiej
przedsiębiorczości). Jak zaznaczył dyrektor placówki Walery
Jagliński, przed szkołą stoi ambitne zadanie odbudowania pio-

nu starszych klas. Wierzy, że to
się uda, bowiem szkoła cieszy
się dobrą renomą placówki oferującej solidną wiedzę i bardzo
serdeczną i twórczą atmosferę,
co we współczesnym świecie zagrożonym wyobcowaniem jest
szczególnie ważne.
Z kolei Gimnazjum im. Adama Mickiewicza (uzyskało ten
status jako pierwsze w 1989
roku) będzie mogło kompletować piąte klasy (dotychczas co
roku musiało sobie ten „przywilej” wywalczyć, m.in. na mocy
decyzji sądu) i zostać długim
gimnazjum, realizując program
ekologicznego i technologicznego środowiska. Klasy początkowe, z których narybek czerpie
„Mickiewiczówka” znajdują się
w szkole-przedszkolu „Źródełko” („Šaltinėlis”).
To dzięki determinacji szkolnych społeczności i aktywnej,
bezkompromisowej postawie
radnych wileńskiego samorządu
z ramienia AWPL-ZChR zapadły
te decyzje. Warto dodać, że status
długiego gimnazjum w wyniku
tej dwuletniej pracy uzyskała też
Szkoła im. A. Puszkina (z rosyjskim językiem wykładowym i litewska szkoła w Fabianiszkach).
Do klas pierwszych z polskim
językiem nauczania tego roku na
przyjść 1060 uczniów. Właśnie
tyle szkolnych wyprawek tradycyjnie zostanie dostarczonych na
Litwę z Macierzy. Plecaki i jakościowe przybory szkolne otrzyma każde dziecko. Zostały one
ufundowane ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Fundację „Pomoc Polakom
na Wschodzie”.
2 września w Wilnie, w
Domu Polskim (podobnie jak
i w ubiegłym roku), w obecności wysokich gości z Macierzy,
m.in. przewodniczącej senackiej Komisji Spraw Emigracji i
Łączności z Polakami za Granicą Janiny Sagatowskiej, zostaną
one wręczone przedstawicielom
szkół z Wilna, rejonów: wileńskiego, trockiego, święciańskiego. Goście wraz z wyprawkami
zawitają też do Solecznik.
Pomoc Polski dla oświaty
polskiej na Litwie od lat stanowi istotny czynnik w podnoszeniu jej jakości i atrakcyjności.
Wzorem poprzednich lat, latem
wystartował projekt dofinansowania polskich placówek oświatowych na Litwie. Znaczące
finansowanie zostało przeznaczone na bieżącą ich działalność
ze środków Senatu RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie”, we
współpracy ze Stowarzyszeniem
Nauczycieli Szkół Polskich na
Litwie „Macierz Szkolna”. Na
mocy podpisanych ponad 150
umów z polskimi szkołami i placówkami przedszkolnymi na
Wileńszczyźnie, każda z nich
ma możliwość uzupełnić braki wyposażenia w sprzęt techniczny, doposażenia pracowni
przedmiotowych, zakup pomo-
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dyrektor Tatjana Urbonienė),
gdzie również na polskie dzieci
czeka klasa pierwsza i zerowa.
Jak zaznaczyła Helena Juchniewicz, polska szkoła, w odróżnieniu od innych, oferuje dzieciom bardzo szeroki wachlarz
zarówno zajęć pozalekcyjnych,
jak też atrakcyjnych projektów,
w tym, realizowanych wspólnie z Macierzą. Uczniowie mają
możność zwiedzać i odpoczywać
w Polsce, co pozwala im mieć o
wiele atrakcyjniejsze zarówno ferie jak i wakacje. Rodzice, wśród
których jest wielu wychowanków
szkoły, to doceniają i wybierają
dla swego dziecka placówkę z
ojczystym językiem nauczania.
Życzyć jedynie wypada, by
taką decyzję podejmowano w
każdej polskiej rodzinie na Wileńszczyźnie. Sukcesów i realizacji planów oraz miłej i serdecznej
atmosfery, towarzyszącej nauce i
pracy chcemy życzyć wszystkim
uczniom i nauczycielom.
Janina Lisiewicz

Łączy ich historia i współczesność
MIEJSCE POCHÓWKU POLSKICH ŻOŁNIERZY NAD NIEMNEM

Ostatni letni weekend prezes Związku Polaków na Litwie
Michał Mackiewicz spędził odwiedzając oddziały Związku,
znajdujące się poza zwarcie zamieszkałymi przez rodaków terenami Wileńszczyzny. Kolejno
wraz z sekretarzem ZPL Pawłem Stefanowiczem odwiedzili
oddziały ZPL w Szyłokarczmie
(Šilutė), Kłajpedzie oraz Druskienikach.
Podczas spotkania z panią
prezes Oddziału ZPL w Szyłokarczmie Aliną Judžentienė
omówiono działalność, skierowaną na zachowanie pamięci rodaków, którzy przed wieloma
dziesięcioleciami znaleźli się na
ziemi szyluckiej. Złożono kwiaty i zapalono znicze w Polskiej
Kwaterze na cmentarzu byłego obozu koncentracyjnego w
Macikach, gdzie spoczywają zamordowani rodacy. Los sprawił,

że obóz ten służył również dla
kolejnych oprawców. Po wojnie
został on wykorzystany przez
sowieckie struktury represyjne.
Wśród więzionych tu osób byli
też Polacy, przede wszystkim
żołnierze AK z Wileńszczyzny.
Z inicjatywy Związku Polaków
na Litwie na terenie obozu w
Macikach została założona również Polska Kwatera, ustawiony pamiątkowy krzyż upamiętniający rodaków. Miejscem tym
opiekują się miejscowi Polacy na
czele z panią Judžentienė. Ich
pamięć uczczono w dniach podpisania sławetnego paktu Ribbentrop - Mołotow i zbliżającej
się kolejnej rocznicy wybuchu
II wojny światowej.
Kłajpedzki Oddział Związku
Polaków na Litwie (prezes Julita Sulcienė) skupia rodaków,
którzy do portowego miasta nad
Bałtykiem najczęściej przybywa-

Paweł Stefanowicz

cy metodycznych i dydaktycznych, akcesoriów sportowych,
wyposażenia przedszkolnych
placów zabaw itp.
Z satysfakcją należy odnotować, że oddana i wykwalifikowana praca nauczycieli, zdecydowanie rodziców, połączone
z troską Macierzy dają wyniki.
Polskie szkoły na Litwie, realizujące tradycyjny model nauczania i wychowania w języku
ojczystym w oparciu o wartości
chrześcijańskie, narodowe tradycje zdają egzamin.
Tego roku Progimnazjum im.
Jana Pawła II w Wilnie (dyrektor
Janina Wysocka) już przekroczyło liczbę tysiąca uczniów. Będą tu
4 pierwsze klasy i 3 zerówki, liczące po 25-28 uczniów. Jest to
największa szkoła z polskim językiem wykładowym na Litwie,
która w ciągu minionych lat potrafiła znaleźć skuteczną formę
realizowania programu nauczania i wychowania, kształtowania
aktywności uczniów, wypracowania własnych tradycji. M.in.
progimnazjum aktywnie działa w
rodzinie szkół im. Jana Pawła II.
Od lat cieszące się dobrą renomą Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, mające bardzo solidny
pion nauczania początkowego,
tego roku ma 3 pierwsze klasy
i tyleż zerówek. Warto odnotować, że podobnie jak i inne
polskie szkoły, gimnazjum jest
odpowiednio przygotowane do
realizowania ujednoliconego
programu nauczania języka litewskiego w klasach 1-10. (To
„ujednolicenie”, które rozpoczęto „od głowy” – klas maturalnych, które postawiło placówki
mniejszości narodowych przed
faktem dokonanym, wbrew protestom i faktom, wymaga wielkiego wysiłku i dodatkowej
pracy zarówno od uczniów jak
i nauczycieli). Nowe podręczniki do nauki litewskiego z serii
„Taip”, ćwiczeniówki, dzielenie
klas na grupy i przeszkoleni odpowiednio lituaniści, pozwolą
gimnazjum solidnie wystartować w realizacji tego niełatwego zadania. Dzieci z polskich
rodzin od klasy pierwszej będą
musiały równolegle się uczyć
dwóch „ojczystych” języków. Z
których jeden – polski – jest takim, zaś litewski – państwowy
– będą musiały w takim stopniu
opanować.
Nie będzie to łatwe, bo dzieci przychodzą do szkoły, jak zaznaczyła wicedyrektor Helena Marcinkiewicz, z bardzo
różnym poziomem jego znajomości. Jednak szkoła uczyni
wszystko, by w maksymalnym
stopniu te różnice zniwelować.
W wileńskiej dzielnicy Nowa
Wilejka w języku polskim najmłodsze dzieci pobierają naukę
zarówno w Gimnazjum im. J. I.
Kraszewskiego (dyrektor Helena Juchniewicz), gdzie tego
roku jest jedna pierwsza klasa i
zerówka oraz w szkole- przedszkolu „Zielone Wzgórze” (
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li do pracy lub zawierali związki
małżeńskie. Polska społeczność
Kłajpedy, zrzeszona w oddziale
ZPL wspólnie obchodzi święta
narodowe i religijne, uczestniczy w spotkaniach z rodakami,
którzy goszczą nad Bałtykiem
– taką okazję mają najczęściej
podczas Dni Morza, kiedy do
Kłajpedy zawijają polskie statki i żaglowce.
Jedną z form działalności oddziału jest prowadzenie
szkółki języka i kultury polskiej.
To właśnie tu dzieci i młodzież,
którzy w Kłajpedzie nie mają
możliwości pobierania nauki w
języku polskim, poznają język
ojczysty swoich dziadków i rodziców, uczą się historii, zapoznają się z tradycjami polskimi
oraz piosenkami i tańcami. Właśnie przy szkółce powstał zespolik, który bierze udział w imprezach organizowanych przez

kłajpedzkie centrum wspólnot
narodowych, gdzie prezentuje
polski folklor. Podczas spotkania w siedzibie Kłajpedzkiego
Oddziału ZPL rozmawiano o
dalszej jego działalności, urozmaiceniu pracy szkółki oraz innych aktualnych dla miejscowych Polaków sprawach.
Oddział Związku Polaków
na Litwie w Druskienikach ma
w swej pieczy Dom Polski. Jest
to miejsce, w którym nie tylko
spotykają się miejscowi Polacy, by wspólnie świętować religijne i narodowe święta, obchodzić znamienne rocznice,
ale też często jest to miejsce
spotkań z rodakami z Macierzy, którzy odwiedzają kurort
nad Niemnem.
Podczas spotkania z
członkami oddziału omówiono zaistniałą sytuację oraz
problemy, jakie ma on do rozwiązania. Poruszono również
sprawę funkcjonowania Domu
Polskiego. Wraz z przedstawicielami oddziału prezes odwiedził też cmentarz polskich żołnierzy, który znajduje się nad
brzegiem Niemna. Pochowani są tam żołnierze - Polacy,
którzy brali udział w I wojnie
światowej oraz uczestnicy walk
o zaistnienie Polski na mapie
świata w roku 1918.
W ubiegłym roku wysiłkiem
ZPL dokonano tu renowacji starych nagrobków. Podczas wizyty na cmentarzu, pamięć poległych uczczono modlitwą oraz
złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Symboliczne jest
to, że praktycznie w każdej miejscowości na Litwie znajdują się
ślady polskiego wątku jej historii, a na cmentarzach – mogiły
rodaków, którzy z woli biegu historii znaleźli się na tej ziemi,
dla której jednym przyszło pracować, innym zaś – walczyć o jej
wyzwolenie.
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Ułatwiać integrację czy strzec polskiej tożsamości?!
W dobie powszechnej globalizacji i masowej migracji ludności,
która powoduje, że państwa stają
się wielonarodowe i wielokulturowe, a większość środowisk opiniotwórczych promuje europejskość, kosmopolityzm i chociaż
tych słów stara się unikać, jednak
postawa „obywatela świata”, promowana przez środki masowego
przekazu, jest poprawna politycznie, a nawet uważana za ideał życia
społecznego. Pogłębia się to jeszcze
bardziej poprzez groźbę postępującej islamizacji Europy. Wszystko
to ściśle się wiąże z pojęciem integracji mniejszości do większości.
Dlatego, niechcący, stajemy przed
dylematem: „Ułatwiać integrację
czy strzec polskiej tożsamości?!”.
Temat ten jest zarówno niezwykle interesujący jak też aktualny dla każdej mniejszości narodowej – tej rozsianej po świecie,
jak i tej – zamieszkałej w zwartych skupiskach. Mówiąc o integracji stale ocieramy się o pojęcia procesów asymilacyjnych.
Idealnym rozwiązaniem byłaby
w równej mierze integracja przy
pełnym zachowaniu tożsamości.
Uważam jednak, że zachowanie
równowagi w procesie integracji
i niedopuszczenia asymilacji jest
rzeczą niezwykle trudną i częściowo wręcz niemożliwą.
Procesy integracji i zachowania tożsamości narodowej nie
mogą być uniwersalne dla wszystkich mniejszości i zależą od wielu
czynników, a mianowicie:
- kraju zamieszkania – w jakim państwie znajduje się ta
mniejszość, na ile jest ono demokratyczne, a jego większość
– tolerancyjna. Czy to państwo
charakteryzuje szacunek do
mniejszości narodowych, czy też
dąży ono do tworzenia jednolitego państwa narodowego, jakim,
na przykład, jest Litwa;
- od charakteru mniejszości
narodowej – czy jest to mniejszość
napływowa, powstała na skutek
emigracji, czy ludność tubylcza
(autochtoni), zwarcie zamieszkała;
- od kondycji mniejszości narodowej – czy pielęgnuje ona tradycje domu rodzinnego; jak również od jej stanu materialnego i
pozycji społeczno-politycznej w
kraju zamieszkania.
Litwa, w odniesieniu do
mniejszości polskiej, w tym kontekście, pozostaje krajem nietypowym, biorąc pod uwagę stosunek do mniejszości w krajach
zachodnich.
Polacy na Litwie stanowią ludność tubylczą (są autochtonami)
i zamieszkują tereny Wileńszczyzny, są w zwartym skupisku.
Używają oni ojczystego języka polskiego na co dzień; kultura
polska sięga korzeniami głęboko
w wieki i tysiąclecia, stanowiąc
i potwierdzając ogromne dziedzictwo kulturowe oraz tradycje
domu polskiego.

Kondycja społeczności polskiej na Litwie pozostaje dość
dobra (funkcjonują tu szkoły
polskie, przedszkola, organizacje społeczne, kluby, teatry itd.).
Partia polityczna Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin od
23 lat zachowuje władzę w samorządach rejonów wileńskiego i solecznickiego, współrządzi w rejonie trockim, święciańskim, w
Kłajpedzie. W samorządzie miasta Wilnie posiada 10 radnych.
W Sejmie RL ma własną frakcję
liczącą 8 posłów. W wyborach
do Parlamentu Europejskiego
uzyskaliśmy w skali kraju ponad
8 proc. głosów i naszym posłem
w PE już w kolejnej kadencji jest
Waldemar Tomaszewski.
Litwa, pomimo ratyfikowania
Europejskiej Ramowej Konwencji
Praw Mniejszości Narodowych, w
realnej polityce dąży do tworzenia państwa narodowego. W polityce państwa odczuwa się tendencje asymilacyjne.
Po przywróceniu Niepodległości Litwy wszystkich Polaków
ogłoszono spolszczonymi Litwinami. Dlatego też postawiono
na depolonizację Wileńszczyzny. W tym celu na początku lat
dziewięćdziesiątych został przyjęty „Program rozwoju Litwy Południowo - Wschodniej”, który
zakładał „szlachetny cel” – ekonomiczno-socjalnego rozwoju
tego regionu i na który rzucono
miliony litów, w rzeczywistości
ograniczył się do budowy i zakładania szkół z litewskim językiem
nauczania na terenach zamieszkałych w zwartych skupiskach
przez Polaków. Tak powstały
szkoły powiatowe (obecnie ministerialne), które miały i mają
na celu odciąganie dzieci ze szkół
z polskim językiem nauczania.
Zjawisko depolonizacji na
Litwie ma charakter systemowy,
jest to:
- uniemożliwienie zapisu w
wersji oryginalnej imion i nazwisk;
- zwalczanie dwujęzycznych
napisów w zwartych skupiskach
Polaków na Litwie;
- rozcieńczenie zwartego skupiska Polaków Wileńszczyzny poprzez przenoszenie prawa własności ziemi (jedyne na świecie!)
Litwinów z całej Litwy do miejscowości podwileńskich;
- uchwalenie 5-proc. progu
wyborczego dla mniejszości narodowych;
- dążenie do kształtowania
okręgów wyborczych w ten sposób, by Polacy w nich nie tworzyli
większości;
- brak Ustawy o mniejszościach narodowych;
- w oświacie: skreślenie języka
polskiego z listy egzaminów obowiązkowych na maturze, tym samym pomniejszając status języka
ojczystego;
- wprowadzenie nauczania

poszczególnych przedmiotów w
języku litewskim;
- ujednolicenie egzaminu z języka litewskiego na maturze w
szkołach z litewskim i polskim językiem nauczania, tym samym
powodując ograniczenie dostępu
do miejsc finansowanych przez
państwo na wyższych uczelniach
w kraju zamieszkania;
- zaprzestanie tłumaczenia
podręczników dla klas 11-12 oraz
próby wstrzymania wydawania
podręczników w języku polskim
z poszczególnych przedmiotów
dla klas 5-10;
- brak w planach nauczania
takich przedmiotów jak historia
i geografia Polski;
- próby wprowadzenia 4
modeli szkół mniejszości narodowych, polegających na stopniowym zawężeniu nauczania
przedmiotów w języku polskim i
przejścia – w klasie 11-12 - na nauczanie wszystkich przedmiotów
w języku litewskim, z wyjątkiem
języka polskiego;
- nowelizacja Ustawy o oświacie z 17 marca 2013 roku daje
preferencje szkołom litewskim
przed polskimi.
Wszystko to wskazuje, że władze Litwy pod szyldem integracji
prowadzą politykę ukierunkowaną na asymilację.
Nasza społeczność sprzeciwiła się próbom wprowadzenia do
szkół polskich jednego z czterech
proponowanych modeli nauczania dwujęzycznego proponowanych przez resort oświaty Litwy i
wypowiedziała się za piątym modelem – nauczaniem wszystkich
przedmiotów – od klasy 1 do 12
– w języku ojczystym. Zapewnia
to nam dobrą wiedzę i wysoki poziom nauczania przedmiotów, nie
tracąc czasu na opanowanie poszczególnych przedmiotów nauczanych w języku litewskim. Został podjęty trud przetłumaczenia
z języka litewskiego i wydania w
języku polskim 8 podręczników
przedmiotowych, których łączny nakład wynosi 34 tysięcy egzemplarzy.
Udało się zachować stałą kadrę nauczycielską, pochodzącą z
polskich rodzin. Są to absolwenci
polskich szkół dobrze znający tradycje i obyczaje ludowe, co rzutuje na całą pracę pozalekcyjną i wychowanie w duchu poszanowania
tradycji ojców i zasad chrześcijańskich oraz patriotyzmu.
Podjęliśmy decyzję o składaniu egzaminu maturalnego
z języka polskiego – ojczystego
– wbrew jego skreśleniu z listy
egzaminów obowiązkowych na
maturze. W efekcie – wszyscy maturzyści szkół polskich na Litwie
taki egzamin maturalny z języka
polskiego składają.
Zachowaliśmy odpowiednią,
wynikającą z naszych potrzeb
sieć szkół: akredytację na gimnazja otrzymało 36 szkół średnich.
Nie obce są też nam idee in-

tegracji i dwujęzyczności. Realizujemy je wprowadzając już w
przedszkolu nauczanie języka litewskiego, zaś w klasach początkowych – poprzez zwiększoną
liczbę jego godzin. W szkołach są
używane przedmiotowe słowniki terminów. Dzięki tym krokom
maturzysta swobodnie posługuje
się językiem litewskim w mowie i
na piśmie, ma opanowaną terminologię litewską, egzaminy składa w języku państwowym, w tym
języku również studiuje na wyższych uczelniach. Dwujęzyczność
osiągamy poprzez udział w olimpiadach, konkursach, festiwalach
republikańskich, odbywających
się w języku litewskim. Wszystko
to służy nauczaniu państwowego
języka litewskiego oraz zapoznawaniu się z życiem politycznym,
społecznym, ekonomicznym i
kulturalnym kraju.
Należy stwierdzić, że procesy integracji miałyby w zasadzie
dotyczyć uchodźców, jak też migrantów zarobkowych oraz osób
przybyłych z innych regionów,
zmieniających swoje miejsce zamieszkania. Nasza społeczność
od tysiącleci zamieszkuje na ziemi Wileńszczyzny i jest w dobrym
stopniu zintegrowana.
Więc ustosunkowując się do
pytania: „Ułatwić integrację czy
strzec polskiej tożsamości?!” –
jednoznacznie wypowiadam się
za strzeżeniem polskiej tożsamości, by integracja nie przerosła w
asymilację.
Reasumując można stwierdzić, że walka o zachowanie szkoły polskiej na Litwie w dalszej perspektywie staje się praktycznie
walką o zachowanie tożsamości
narodowej.
W tym celu Stowarzyszenie
Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „ Macierz Szkolna” przeprowadza co roku ponad 20 imprez
ukierunkowanych na zachowanie poprawnego języka ojczystego, zgłębianie historii Macierzy, poznawanie bogatej polskiej
skarbnicy literatury i nauki, tym
samym kształtując u młodzieży
szacunek i potrzebę poznania
własnych korzeni, co sprzyja dążeniu do zachowania tożsamości
narodowej.
Szczególne miejsce w zachowaniu tożsamości ma język ojczysty. Zanikanie języka prowadzi do
zanikania polskości. Dlatego tak
ważne jest kształcenie umiejętności płynnego operowania językiem ojczystym, posiadanie bogatego słownictwa, dbałość o język
ojczysty w codziennym użytku.
Kolejnym koniecznym czynnikiem do zachowania tożsamości narodowej jest przywołanie
pamięci historycznej, wzbudzanie dumy narodowej u młodzieży. Pamięć historyczna i duma narodowa nie powstają same przez
się, buduje się je na znajomości
faktów i historii narodu. Jesteśmy narodem, który dał światu

Kopernika i Kościuszkę, Norwida i Chopina, Marię Curie-Skłodowską i Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza i Wisławę
Szymborską, św. Jana Pawła II i
św. siostrę Faustynę Kowalską.
Narodem, który powstrzymał
Krzyżaków pod Grunwaldem w
1410 roku, nawałę turecką pod
Wiedniem w 1683 roku, bolszewików w 1920 roku, obalił komunizm w 1980 roku, narodem, demonstrującym twardą postawę w
obronie wartości chrześcijańsko-katolickich w Unii Europejskiej.
Polska, jako jedyny kraj UE, uniknęła kryzysu ekonomicznego, a
jej gospodarka nadal stabilnie i
prężnie się rozwija.
Niezwykle ważnym zadaniem
jest to, by w każdej szkole ukazywać fakty, które świadczą o tym,
jak wielką rzeczą jest „być Polakiem”. K. C. Norwid pisał: „Ojczyzna to pamięć i groby. Narody,
które tracą pamięć – tracą życie”.
„Kto nie szanuje przeszłości, nie
jest wart teraźniejszości, nie ma
prawa do przyszłości”
Szczególnego znaczenia i wartości nabiera edukacja historyczna
w naszych szkołach, gdzie uczeń
ma dwie Ojczyzny – tę, w której
się urodził i mieszka i tę, w której
urodzili się jego przodkowie. W
tej sytuacji wychowanie powinno
być ukierunkowane na budowanie
więzi i uczucia przynależności do
polskiej wspólnoty, kształtowanie
godności oraz dumy narodowej i
honoru.
Wiele w tej kwestii mogą i powinny robić szkoły.
Konieczne jest prowadzenie
zajęć fakultatywnych z historii
Polski już od klasy pierwszej. Ma
to się odbywać w dostępnej formie (m.in. na przykładzie słów
wiersza: „Kto ty jesteś? – Polak
mały”), rozwijając i pogłębiając
wiedzę w klasach starszych. W
tym celu istnieje potrzeba napisania preliminarnego planu nauczania historii Polski od klasy
1 do 12.
Ważnym, wręcz obowiązkowym, elementem wychowawczym jest posiadanie w placówkach oświatowych symboliki
narodowej (hymnu, godła, flagi), umieszczonej na honorowym
miejscu. W szkołach godne miejsce powinna zająć galeria portretów słynnych Polaków. Należytą
uwagę należy udzielać pamięci o
ważnych wydarzeniach historycznych oraz aktywnemu udziałowi
młodzieży w obchodach świąt narodowych i rocznicowych.
Tylko żmudna praca u podstaw będzie miała dodatni wpływ
na zachowanie tożsamości narodowej młodych Polaków na Litwie.
Józef Kwiatkowski
prezes Stowarzyszenia
Nauczycieli
Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna”
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Szczecinianie w Kownie

„RODZINNE” ZDJĘCIE PRZY KOWIEŃSKIEJ SIEDZIBIE ZPL

Bardzo się cieszymy, że tegoroczne lato, które, niestety, się
kończy, podarowało nam wiele
spotkań z rodakami z Macierzy.
Oto i w ubiegły piątek mieliśmy
kolejne spotkanie: do Kowna zawitali szczecinianie. Był wśród
nich nasz stary przyjaciel i wielki sympatyk tymczasowej stolicy (chociaż pochodzi z Wilna)
– Henryk Toczyłowski, którego
los, jak i wielu kresowiaków, zarzucił na Pomorze.

Ze Szczecinem łączy nas –
kowieńskich Polaków i zespół
„Kotwica” – długoletnia przyjaźń. Doskonale pamiętamy czasy, kiedy w ciągu dwudziestu lat
co roku jeździliśmy do dość odległego Szczecina z występami,
a w przerwach między koncertami mieliśmy warsztaty taneczne. Były to bardzo serdeczne i
dające wielką korzyść zespołowi twórcze kontakty. Dziś, witając rodaków ze Szczecina na

Ziemi Kowieńskiej, staramy się
dać im przynajmniej małą cząstkę tego ciepła i troski, jakie od
nich otrzymaliśmy przed laty.
Na autokar, którym przybyli do nadniemeńskiej stolicy członkowie dwóch chórów
– „Pax Christi” i „Kombatanci”
przy kościele karmelickim czekał o. Emilian wraz z kowieńczykami. Goście zostali zaproszeni
przez o. Emiliana do parafialnej
świetlicy, gdzie podczas spotka-

nia i rozmowy usłyszeli historię
o tym, jakie perypetie towarzyszyły powrotowi braci karmelitów do Kowna i odzyskania
kościoła i klasztoru po jakże
długiej – trwającej ponad 170
lat – nieobecności w mieście u
zbiegu Wilii i Niemna.
Szczecinianom towarzyszył
w podróży proboszcz i kustosz
Sanktuarium Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Szczecinie
(jest ono znane nie tylko w Pol-

Honorowi goście rozsławiają Wędziagołę
W Polskiej Bibliotece goście
serdecznie obcowali z gospodarzami, dyskutowali na różne
tematy historyczne i literackie.
Wędziagolanie pokazali im stare
zdjęcia mieszkańców tych ziem
i miasteczka, wydania, w których pisano o nich. Pokazali też
podarowane bibliotece książki

www.zpl.lt

5

sce, ale też poza jej granicami)
ks. dr Jarosław Staszewski.
Łączony chór dwóch zespołów wykonał pieśni religijne i
patriotyczne pod batutą dyrygent Marii Białkowskiej - Dublasiewicz i bacznym okiem
prezesów zespołów: Konrada
Przybylskiego („Pax Christi”) i
Ryszarda Sławińskiego („Kombatanci”).
Po wspólnej modlitwie i śpiewie gromadnie udaliśmy się do
siedziby Kowieńskiego Oddziału ZPL, gdzie kontynuowaliśmy
nasze spotkanie. My, kowieńczycy, dzieliliśmy się z gośćmi
wspomnieniami o pobytach w
Szczecinie, a im było przyjemnie
słuchać serdecznych opowiadań
o ich ojczystym mieście. Z kolei chórzyści opowiadali nam
o współczesnym, dynamicznie
rozbudowującym się i piękniejącym Szczecinie.
Zmęczeni fizycznie, ale podbudowani panującym podczas
spotkania duchem przyjaźni
i ciepłem naszych serc, goście
z Pomorza wyruszyli w dalszą
drogę. Czekał na nich kolejny
punkt ich dość długiej podróży
– Wilno. A my, serdecznie żegnając rodaków, mówiliśmy: do
następnych spotkań!
Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego
Oddziału ZPL

znanych autorów. Goście obiecali podarować bibliotece również swoje książki.
Jesteśmy dumni, że pamiętają
o nas i odwiedzają znani naukowcy, twórcy. Cieszymy się, że dzięki
nim okolice Wędziagoły stają się
jeszcze lepiej znane w świecie...
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarówno
poszczególne oddziały i koła, jak też każdy z członków ZPL
osobiście, zgłaszając się do Biura Zarządu Związku (Dom
Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 308 we środy i czwartki
od godz. 11.00 do 16.00), o ile ma opłacone składki, może
otrzymać nową legitymację członkowską. Zapraszamy.

WĘDZIAGOLANIE Z GOŚĆMI NA PRZYKOŚCIELNYM CMENTARZU

We wtorek, 22 sierpnia,
wędziagolan odwiedzili goście
z Polski. Byli to: prof. zw., dr
hab. dr h.c. Dariusz Szpoper
– kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego i
Doktryn Polityczno-Prawnych
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, grupa
studentów oraz Joanna Puchalsa – historyk sztuki, tłumaczka
angielskiej literatury, pisarka,
autorka radiowych audycji kulturalnych, wielbicielka talentu
poety Adama Mickiewicza.

Szanowny profesor Dariusz
Szpoper już gościł w Wędziagole, a pisarka Joanna Puchalska
odwiedziła ją po raz pierwszy.
Goście ze szczególnym zaciekawieniem oglądali teren przykościelny i cmentarz, znajdujące
się tu stare pomniki. Byli bardzo
zdziwieni widząc, jak na pomnikach stare napisy w języku polskim są zamieniane na litewskie.
Byli nie tylko zdziwieni, ale nie
mogli zrozumieć, dlaczego to się
robi. Goście uważnie słuchali
opowiadania autora tych strof

o pochowanych tu przodkach
poety, laureata Nagrody Nobla
Czesława Miłosza, uczestnikach
Powstania 1863 roku, polskich
legionistach oraz innych cenionych i zasłużonych dla tej ziemi
ludziach. Wszystkim bardzo się
spodobał drewniany kościół pw.
św. Trójcy, słynący z cudów i łask
Ukrzyżowany Jezus w dużym
ołtarzu i szczególna aura kościoła, pamiętającego stare, minione
czasy Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, jeszcze istniejące tu
jej znaki i symbole.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy
członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście,
a także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie
na łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź inne informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia członkom Związku bez
opłaty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje
bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres
e-mailowy: naszagazeta@zpl.lt lub faks 233 10 56.
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Artystyczne lato w Ejszyszkach

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

ZIEMIA NASZYCH
PRZODKÓW
Co roku Dom Polski w Ejszyszkach oferuje warsztaty
artystyczne dla dzieci i młodzieży. Minione lato nie było
wyjątkiem, mieliśmy pracowity okres wakacyjny. W dniach
19 - 29 czerwca odbyły się tu
XVII warsztaty artystyczne pod
tytułem „Ziemia naszych przodków”, które prowadziła magister sztuk wizualnych Katarzyna Sokołowska.
Na warsztaty przybyło sporo
twórczych dzieci. Jedne z nich
– to wieloletni uczestnicy letniej szkoły artystycznej, drugie
– przybyły pełne zaciekawienia
i chęci poznawania nowego. Hasło tegorocznych warsztatów
„Ziemia naszych przodków”,
zapowiadało nowe treści. Przez
wiele lat natchnienia do twórczości uczestnicy zajęć szukali
odwołując się do innych kultur,
czy też sztuki światowej, natomiast w tym roku źródłem inspiracji stało się rodzinne miasteczko – Ejszyszki. Podczas
warsztatów dzieci nie tylko
tworzyły, lecz też zapoznały się
z bogatą historią, tradycjami i
urbanistyką miasteczka. Warto odnotować, że tematy twórczych zajęć dla dzieci bardzo się
spodobały, ponieważ mówiliśmy
i tworzyliśmy na temat tego, co
jest swojskie i bliskie.
Pierwszego dnia dzieci pracowały nad tworzeniem kolaży „Fantastyczne Ejszyszki”.
Z udostępnionych zdjęć ejszyskich domów ułożyły one
piękne kompozycje i dopełniły namalowanymi przez siebie
obrazkami. Fantazja dzieci nie
miała granic: domy „latały”,
stały pod liśćmi gigantycznych
kwiatów, czy też balansowały na
kolorowych tęczach.

Następnego dnia prowadząca warsztaty razem z dziećmi
spróbowała wskrzesić zapomniany zwyczaj zawieszania
kilimów na ścianie. Była to
okazja do wypróbowania swoich umiejętności w tworzeniu
ornamentów. Powstały nieduże, malowane, bardzo piękne
kilimki ścienne. Każda z prac
wyróżniała się oryginalną kolorystyką i różnorodnością ornamentów.
Trzeciego dnia dzieci tworzyły latawce. Dzisiaj w miasteczku rzadko można spotkać
dzieci puszczające latawce, dlatego to zadanie miało przypomnieć o tym, że jest taka forma wspaniałej zabawy. Może w
przyszłości niebo nad Ejszyszkami zostanie udekorowane latawcami i to stanie się piękną letnią
tradycją miasteczka.
Kolejnego, czwartego dnia
uczestnicy warsztatów byli zajęci tworzeniem… koników. Od
dawnych czasów w Ejszyszkach
odbywały się wielkie czwartkowe targi. Przybywało na nie bardzo dużo ludzi, najczęściej wozami, bryczkami ciągniętymi
przez konie, więc w miasteczku było ich bardzo dużo. Chcąc
przypomnieć ten fakt historyczny z życia miasteczka i upamiętnić tradycję, dzieci „stworzyły”
mnóstwo pięknych koni i nawet nadały im imiona. Każdy
konik był różny, widoczne były
nawet odmienne cechy ich charakterów.
Piątego dnia dzieci tworzyły
z papieru figury przestrzenne
– mieszkańców miasteczka. A
następny sprowadził do Domu
Polskiego w Ejszyszkach wyjątkowo ciepłą atmosferę, ponieważ uczestnicy warsztatów
tworzyli maleńkie miejscowe
ogródki. Kompozycje z kwia-

tów, piasku i kamuszków stały
się wyjątkowym akcentem powstającej wystawy.
Dużego skupienia od dzieci
wymagało tworzenie malutkich
kapliczek. Źródłem inspiracji
stały się krzyże na tutejszych
domach, rzeźba św. Jana w Ejszyszkach oraz urocze kapliczki, które są w naszym rejonie.
Podczas warsztatów artystycznych dzieci malowały
swoje marzenia, to, co chciałyby widzieć w swoim miasteczku: karuzele, baseny, cukiernie
i inne dziecięce atrakcje. Dzieci śmiało przenosiły na papier
swoje fantazje. Takie zadanie
dostarczyło wiele wrażeń i zachęcało do dyskusji. Młodociani
artyści entuzjastycznie mówili o
swoich marzeniach i chęciach.
Ostatniego dnia dzieci ukła-

TRWA TWÓRCZA PRACA

dały kompozycje z traw i ziół,
które stały się pięknym dopełnieniem wcześniej tworzonych
prac, m.in. koników.
Podczas warsztatów artystycznych powstały setki
pięknych prac, co pozwoliło
stworzyć jakże imponującą wystawę, której otwarcie odbyło się
30 czerwca w miejscowym
Domu Polskim. Przybyło na
nią wiele gości: starosta gminy
Ejszyszki Mirosław Bohdziun,
dyrektor Gimnazjum w Ejszyszkach Robert Śliżewski, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo,
koledzy i sąsiedzi uczestników
warsztatów. Dom Polski stał się
zwierciadłem ejszyskiej historii,
tradycji, patriotyzmu i kultury.
Dzięki zamiłowaniu dzieci do
twórczości i oddania ojczystym
Ejszyszkom oraz odpowiednie-

mu ukierunkowaniu tych cech,
miasteczko może mieć nadzieję
na optymistyczną przyszłość –
najwidoczniej to pokolenie potrafi zachować ziemię swoich
przodków.
WAKACJE Z PIOSENKĄ
I TAŃCEM
W końcu lipca w Domu Polskim
w Ejszyszkach ruszyły kolejne
warsztaty – wokalne i taneczne.
Wokalne warsztaty poprowadziła instruktor Agata Gołoszewska z gminy Korsze (Polska). Dzieci i młodzież z wielką
chęcią uczestniczyły w zajęciach
i potrafiły stworzyć naprawdę
wartościowe utwory.
Warsztaty taneczne prowadziła instruktor tańca współczesnego Agnieszka Karusewicz, również z gminy Korsze.
Ich uczestnicy opanowali tańce, które następnie mieli możność zaprezentować publiczności. Dzieci i młodzież nie tylko
poznawały nowe kroki i rytmy,
ale też miło spędzały ze sobą
czas, miały okazję się zaprzyjaźnić. Po zakończeniu warsztatów ich uczestnicy jeszcze w
ciągu dwóch tygodni codziennie
mieli próby taneczne i wokalne,
w ten sposób utrwalali materiał,
który opanowali podczas zajęć z
fachowymi instruktorami.
Uroczyste zakończenie artystycznego lata w Domu Polskim w Ejszyszkach odbyło się
19 sierpnia. Podczas galowego
koncertu dzieci i młodzież pokazały swój twórczy dorobek
dla rodziców, dziadków oraz
przyjaciół. Impreza odbyła się
w serdecznej, miłej atmosferze.
Wszyscy wspólnie się bawili w
ciągu kilku godzin. Dziękuję
wszystkim dzieciom oraz rodzicom, mieszkańcom miasteczka
za treściwie spędzony czas.
Anna Jesvilienė,
dyrektor Domu Polskiego
w Ejszyszkach

31 sierpnia - 6 września 2017 r., nr 35(1280)

www.zpl.lt

7

8

31 sierpnia - 6 września 2017 r., nr 35(1280)

www.zpl.lt

WIELOFUNKCYJNY OŚRODEK KULTURY W RUDOMINIE
oraz Fundacja AD BONUM zapraszają na WARSZTATY Z ZAKRESU KOMPLETNEJ TECHNIKI
WOKALNEJ (Complete Vocal Technique - CVT)
Termin: 16-18 września 2017 r.
Adresaci: kierownicy i członkowie zespołów wokalnych i ludowych, chórów, scholi, soliści, recytatorzy, osoby zawodowo pracujący głosem
– powyżej 16 roku życia!
Cel: pogłębienie świadomości potencjału ludzkiego głosu oraz kształcenie zdolności wokalnych i artystycznych w przyjaznym środowisku artystycznym, w
atmosferze pełnej nie tylko merytorycznej wiedzy, ale i
zabawy muzyką, głosem, rytmem, wzajemnej inspiracji
i wspierania w samorozwoju.
Język warsztatów: polski.
Wykładowca: autoryzowany nauczyciel Kompletnej Techniki Wokalnej (CVT), nowatorskiej
i kompleksowej metody nauki emisji oraz projektowania i zmiany brzmienia głosu, wokalistka, aktorka Katarzyna Kate Idzikowska.
Koszt: 5 eur/os. (w cenę wliczone zaświadczenia oraz przerwy kawowe).

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe:
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW trwa do
14 września 2017 r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać emailem warsztaty@vsi.lt
UWAGA! W mailu należy zadeklarować rodzaj
udziału: praca indywidualna (Masterclass) czy aktywny słuchacz (praca w grupie i udział w sesjach).
W przypadku pracy indywidualnej, prosimy
podać konkretny dzień (sobota w DKP albo niedziela w Rudominie) oraz czy będzie potrzebny
instrument do akompaniamentu, czy będzie podkład (klucz USB).
Liczba miejsc na Masterclass ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Szczegółowe informacje pod nr tel. 8 686 54579
(Ilona) lub emailem: warsztaty@vsi.lt
OPIS PROJEKTU:
Kompletna Technika Wokalna (CVT) obala
wieloletnie mity nt. tego, co można robić z głosem,
a co mu szkodzi. Jest jedną z nielicznych technik

emisji głosu, która tłumaczy anatomicznie efekty
wokalne i uczy je używać w zdrowy sposób.
Kompletna Technika Wokalna (CVT) pomaga
nabrać świadomości fizjologii głosu i zasad, jakimi
się rządzi, co pozwala mieć nad nim pełną kontrolę. Można świadomie wydobyć każdy dźwięk bez
nadwerężenia strun głosowych.
Kompletna Technika Wokalna (CVT) – to swego rodzaju 'instrukcja obsługi głosu' lub innymi słowy 'mapa głosu'. Jej popularność stale rośnie wśród
wokalistów, aktorów, nauczycieli emisji, logopedów
i innych osób zawodowo pracujących głosem na całym świecie Obecnie wokalistów kształci już niemal
400 autoryzowanych nauczycieli wywodzących się
spośród 26 narodowości.
Choć Kompletna Technika Wokalna rozwija
się już od ponad 25 lat, na Litwie to nadal nowość.
Warsztaty z zakresu tej unikatowej techniki odbędą się po raz pierwszy w Wilnie!

„Projekt współfinansowany w
ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą”

