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Promocja polskich przedszkoli Wilna

Przedszkolaki zaprezentowały swe zdolności aktorskie i muzyczne podczas przeglądu spektakli pt.
„Bajeczki z przedszkolnej półeczki" Fot. Iwona Klimaszewska

Działające w Wilnie polskie przedszkola i polskie grupy przedszkolne po raz pierwszy miały okazję, by
wspólnie zaprezentować swoją działalność i dotrzeć do szerokiego grona rodziców. Dzisiaj w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie odbyło się I Forum Przedszkoli Polskich miasta Wilna.
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Forum zostało zorganizowane z inicjatywy radnych f rakcji AWPL miasta Wilna oraz Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna". Odbyło się w ramach jubileuszowego f estiwalu
„Bajeczki z przedszkolnej półeczki".

„W tym roku przegląd polskich teatrzyków przedszkolnych wzbogacił się o równolegle odbywające się
przedsięwzięcie – I Forum Przedszkoli Polskich Wilna. Forum ma przed sobą zadanie, by dotrzeć do
szerokiego grona rodziców. By mieszkańcy Wilna szerzej zapoznali się z działalnością, dorobkiem polskich
przedszkoli. Do udziału zgłosiło się 18 placówek, a więc w zasadzie wszystkie przedszkola, gdzie są
polskie grupy" – powiedział poseł z ramienia AWPL, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na
Litwie „Macierz Szkolna", Józef  Kwiatkowski.

Rodzice mieli okazję zapoznać się z działalnością polskich przedszkoli w Wilnie, obejrzeć prezentacje i
stoiska poszczególnych placówek, nawiązać kontakt z dyrekcją oraz pracownikami, a także skorzystać z
konsultacji specjalistów – logopedy, psychologa.
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„Przedszkola dobrze się przygotowały. Każda placówka zaprezentowała to, co ma najlepsze. Myślę, że
f orum będzie miało rozgłos i rodzice zamyślą się nad tym, do jakiego przedszkola skierować swe dzieci. Bo
teraz często oddają swe pociechy do przedszkoli z nieojczystym językiem nauczania, co stwarza dla
dziecka nieprzychylny klimat do rozwoju" – powiedział Kwiatkowski. Jak podkreślił, jest to bardzo ważne, by
dziecko, które dopiero uczy się mówić, wyrażać swe uczucia i emocje, uczyło się w języku ojczystym.
Dlatego uważa, że oddawanie latorośli do przedszkoli z innym niż ojczysty językiem nauczania jest
swoistym kaleczeniem dzieci.

W ramach f orum zostały też zorganizowane warsztaty językowe dla przedszkolanek, które prowadziła dr
Kinga Geben z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego.

„Cieszymy się, że nasze przedszkole uczestniczy w f orum. Mamy dwie polskie grupy i dążymy do tego, by
było ich więcej. Bo zauważamy, że niektórzy rodzice z mieszanych rodzin oddają swe dzieci raczej do grup
litewskich. Dlatego spodziewamy się, że dzięki f orum dowie się o nas większa liczba rodziców i w
przyszłości otworzymy jeszcze kilka polskich grup" – powiedziała Ewelina Giedryte, zastępczyni dyrektora
przedszkola „Spragtukas".

Podczas gdy w holu DKP odbywała się promocja polskich przedszkoli, w sali obok przedszkolaki
zaprezentowały swe zdolności aktorskie i muzyczne. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna" już po raz 10. zorganizowało przegląd spektakli pt. „Bajeczki z przedszkolnej półeczki".

Na tegoroczny przegląd spektakli w wykonaniu najmłodszych stawiło się 17 zespołów polskich grup
przedszkolnych z Wilna i rejonu wileńskiego.

„Każdy raz, jak się spotykamy z dziećmi na tej scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie, myślimy o tym, że to
rośnie nasza przyszłość. „Ta przyszłość" w ciągu 10 lat urosła do tego, że część dzieci przeszła do
teatrzyków szkolnych, a więc ciągłość twórczości naszych najmłodszych trwa" – cieszyła się Krystyna
Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna". Występy
przedszkolaków były najlepszą promocją polskich przedszkoli.
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