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Podczas uroczystości z okazji 70-lecia Żłobka-
Przedszkola "Uśmiech" w Wilnie, fot.
wilnoteka.lt

Żłobek-Przedszkole "Uśmiech" ("Šypsena") w
Wilnie obchodzi w tym roku 70-lecie istnienia. 7
lat temu wszystko wskazywało na to, że
przedszkole zostanie zamknięte. Przetrwało
dzięki determinacji grupy rodziców i pomocy
osób, które uwierzyły, że warto walczyć.
Obecnie "Uśmiech" pięknie się rozwija. Jest jednym z najpopularniejszych polskich przedszkoli w
Wilnie.

Przedszkole w XIX-wiecznym pałacyku przy ul. P. Višinskio 23 na Rossie powstało jeszcze w czasie
drugiej wojny światowej, w 1944 roku. Wówczas były w nim wyłącznie grupy rosyjskie. Dopiero w 1989
roku, na fali odrodzenia, powstała pierwsza grupa polska. "Polskie" początki nie były łatwe - brakowało
pomocy dydaktycznych, nawet polskich książeczek, nie było programów, odpowiednio przeszkolonej
kadry. Obecnie jest to przedszkole wyłącznie polskie.

Był czas, kiedy przedszkole "Uśmiech" było przepełnione, działały nawet klasy początkowe Szkoły
Średniej im. A. Mickiewicza. Potem Mickiewiczówka uzyskała status gimnazjum i klasy początkowe w
przedszkolu zlikwidowano. Sytuację wykorzystała prywatna szkoła francuska, która w 2005 roku
wydzierżawiła od samorządu stołecznego jedno piętro budynku. W 2006 roku nad "Uśmiechem"
zawisła groźba likwidacji.

Na szczęście pojawiła się grupa osób, które wierzyły, że przedszkole można uratować, powstał komitet
obrony przedszkola, który zdołał przekonać do swoich racji Polaków będących wówczas u władzy w
Samorządzie Miasta Wilna. Przyszła młoda, energiczna kierowniczka, Olga Bielasz, która zdołała swój
zapał przekazać reszcie zespołu.

Za pozyskane z wileńskiego samorządu i Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" środki finansowe
przeprowadzono remont pomieszczeń. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" ufundowała nowe
place zabaw i sprzęt. Z czasem szkoła francuska przeniosła się do własnej siedziby, a przedszkole
mogło dzięki temu otworzyć nowe grupy.

"Uśmiech" odzyskał zaufanie rodziców. Od 2007 roku liczba dzieci w Żłobku-Przedszkolu "Uśmiech"
zwiększyła się trzykrotnie. Obecnie działa 6 grup, do przedszkola chodzi około 120 dzieci.
Kierowniczka przedszkola Olga Bielasz nie jest w stanie przyjąć wszystkich chętnych.

Dzieci mają nie tylko dobrą opiekę, ale też zapewniony wszechstronny rozwój. Placówka pracuje
według programów "Wychowanie w duchu wartości i wielokulturowości", "Przyjaciele Zippiego",
"Biblioteka w plecaku" i "Cała Litwa czyta dzieciom". W przedszkolu pracują między innymi siostry ze
Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego.

Wszystkie najważniejsze momenty w historii Żłobka-Przedszkola "Uśmiech" zostały przypomniane
podczas uroczystości z okazji 70-lecia placówki. Były podziękowania dla rodziców, którzy 7 lat temu
stoczyli walkę o zachowanie przedszkola, i dla tych, którzy obecnie pomagają we wszelkich sprawach
organizacyjnych i wychowawczych: Julity Kraińskiej, rodzin Łukszów, Skórków, Rudziańców,
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Niewiadomskich.

Z okazji urodzin swojego przedszkola maluchy pod czujnym okiem nauczycielek przygotowały koncert.
Dla starszaków z grupy "Pszczółki" było to jednocześnie pożegnanie z przedszkolem - od września
dzieci rozpoczną naukę w szkole. Symboliczny klucz do przedszkola "Pszczółki" przekazały młodszym
kolegom z grupy "Mróweczki".

Wkrótce w portalu "Wilnoteka" materiał wideo z uroczystości 70-lecia Żłobka-Przedszkola "Uśmiech".

Na podstawie: Inf.wł. 
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