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W bezprecedensowej uroczystości udział wzięła prezydent Dalia
Grybauskaitė Fot. Marian Paluszkiewicz

Tegoroczne Święto Nauki i Wiedzy mieszkańcy Ławaryszek w rejonie wileńskim zapamiętają na długo. Po
raz pierwszy obie ― polska i litewska ― szkoły w Ławaryszkach zorganizowały wspólne święto powitania
nowego roku szkolnego. W bezprecedensowej uroczystości udział wzięła prezydent Dalia Grybauskaitė.

Wspólna inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela, a poprzedziła ją
msza święta.
Witając zebranych na uroczystości prezydent Grybauskaitė zaznaczyła, że „wybrała dla wizyty Ławaryszki
dlatego, że w tym miasteczku zgodnie mieszkają obywatele różnych narodowości”.

http://kurierwilenski.lt
http://kurierwilenski.lt/2014/09/01/prezydent-na-polsko-litewskim-swiecie-powitania-1-wrzesnia/
http://kurierwilenski.lt/author/brygita-lapszewicz/
http://kurierwilenski.lt/2014/09/01/prezydent-na-polsko-litewskim-swiecie-powitania-1-wrzesnia/
https://plus.google.com/share?url=http://kurierwilenski.lt/2014/09/01/prezydent-na-polsko-litewskim-swiecie-powitania-1-wrzesnia/
http://kurierwilenski.lt/2014/09/01/prezydent-na-polsko-litewskim-swiecie-powitania-1-wrzesnia/
http://twitter.com/home?status=http://kurierwilenski.lt/2014/09/01/prezydent-na-polsko-litewskim-swiecie-powitania-1-wrzesnia/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://kurierwilenski.lt/2014/09/01/prezydent-na-polsko-litewskim-swiecie-powitania-1-wrzesnia/
http://kurierwilenski.lt/2014/09/08/dozynki-i-xxiii-festyn-kultury-polskiej-w-rudziszkach/
http://kurierwilenski.lt/2014/09/08/suzanianki-spiew-25-lat/
http://kurierwilenski.lt/2014/09/05/szczyt-nato-wzmocnic-europe-wschodnia/
http://kurierwilenski.lt/2014/09/05/lukasz-niesiolowski-spano-w-poszukiwaniu-sladow-przodkow/
http://kurierwilenski.lt/2014/09/05/wedrowki-ulicami-wilenskimi-sladami-szymona-konarskiego/


― Serdecznie pozdrawiam uczniów, nauczycieli obu szkół oraz rodziców, którzy wychowują takie piękne młode
pokolenie. Litwa jest krajem wielonarodowościowym, a mieszkańcy Ławaryszek są dobrym przykładem tego, jak
należy żyć w zgodzie. Bardzo więc cieszę się, że jestem tutaj z wami ― mówiła prezydent.

Prezydent Grybauskaitė wraz ze społecznością szkoły ławaryskiej
pozowała do zdjęcia przy nowym gmachu placówki Fot. Marian

Paluszkiewicz

Głowa państwa przypomniała też, że data 1 września dla Litwy jest ważna z kilku powodów.
― Wojna, która rozpoczęła się przed 75 laty, dla Litwy zakończyła się także rankiem 1 września, gdy na naszych
ziemiach już nie zostało wojska rosyjskiego. A więc 1 września to nie tylko święto wiedzy i nauki, ale też święto
wolności ― mówiła Dalia Grybauskaitė.
Zachęcając do zaangażowania się w zdobywaniu wiedzy prezydent dla najmłodszych uczniów wręczyła
specjalne „paszporty pierwszoklasisty”.



Najmłodszym uczniom zostały wręczone „paszporty
pierwszoklasisty” Fot. Marian Paluszkiewicz

― Zdobyta przez was wiedza i chęć poznawać świat jest podstawą dobrobytu nie tylko waszego, ale też całej
Litwy. Dlatego 1 września jest świętem całego kraju. Bądźcie ciekawi świata, aktywni i zgodni ze sobą, gdyż to wy
jesteście twórcami przyszłości Litwy ― zwróciła się do uczniów prezydent.

Zebraną społeczność pozdrowiła też mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.
― Dzisiaj obchodzimy piękne i szczególne święto, które otwiera przed nami przestrzeń do doskonalenia się.
Życzę wszystkim nie tylko odważnie i radośnie iść drogą zdobywania wiedzy, ale też odnaleźć własną drogę w
życiu. Dziękuję nauczycielom za serdeczność i cierpliwość w niełatwej, jak wszyscy wiemy, pracy. Dzieciom
natomiast życzę jak najlepszych wyników w nauce. A całej społeczności przekazuję wyrazy szacunku i życzę
wszelkiej pomyślności we współpracy na korzyść naszej młodzieży ― mówiła Maria Rekść.
Poniedziałkowa uroczystość nie byłaby tak uroczysta bez radosnych występów społeczności szkolnej, które m. in.
odbywały się w językach polskim i litewskim. Tym razem zebranych bawili nie tylko uczniowie, ale też sami
nauczyciele, którzy pozdrowili dzieci w sposób muzyczny.

Reklama



W ławaryskiej szkole z polskim językiem nauczania prezydent
spotkała się z maturzystami Fot. Marian Paluszkiewicz

Po inauguracji nowego roku szkolnego prezydent Grybauskaitė odwiedziła obie placówki w Ławaryszkach.
Najpierw głowa państwa udała się do szkoły z polskim językiem nauczania, gdzie po polsku przywitała
rozweselonych uczniów zapraszając do wspólnego zdjęcia przy nowej dobudówce (ławaryska szkoła m. in. mieści
się w dwóch budynkach ― pierwszy powstał w roku 1937, drugi ― w 1999).
Po zwiedzeniu szkoły prezydent Grybauskaitė w jednej z klas spotkała się z maturzystami. Z młodzieżą
prezydent rozmawiała o wizjach przyszłości i o tym, jak władze mogą dopomóc w realizacji planów młodego
pokolenia. Zaraz po tym prezydent odwiedziła szkołę z litewskim językiem nauczania, gdzie wzięła udział w
otwarciu nowej sali sportowej.

Tymczasem dyrektor Szkoły Średniej w Ławaryszkach Anna Ancewicz w rozmowie z „Kurierem” cieszyła się, że
tegoroczne powitanie roku szkolnego będzie pamiętne dla dzieci.
― Takiego gościa w naszych ścianach jeszcze nie witaliśmy, więc mogę śmiało powiedzieć, że jest to wydarzenie
historyczne ― powiedziała nam Anna Ancewicz.
Dyrektor przyznała, co prawda, że tak jak większość placówek, szkoła ławaryska zmaga się z pewnymi
problemami. Jeden z nich ― brak szkolnych mikrobusów, które mogłyby dostarczać dzieci do domów. Inny
problem jest bardziej powszechny ― chodzi o niż demograficzny skutkujący malejącą liczbą uczniów.



Dzieci bawiły zebranych śpiewem i tańcami ludowymi Fot. Marian
Paluszkiewicz

― W tym roku mamy około 150 dzieci ― 16 maturzystów i 8 pierwszaków. Wraz z przedszkolakami naliczymy
około 200 dzieci. Mniej więcej tyle samo ma szkoła z litewskim językiem nauczania ― około 180 uczniów razem z
przedszkolakami ― mówiła Anna Ancewicz. ― Jednak nie możemy tylko skarżyć się, bo nami się opiekują. W
tym roku, dzięki samorządowi rejonu wileńskiego, zostanie zakończony remont dachu w starym gmachu naszej
szkoły. Nastroje też mamy pozytywne. Rok szkolny się zaczął ― czas zabrać się do pracy!

HISTORIA SZKOŁY

Dzieje szkoły w Ławaryszkach sięgają XVIII wieku, już w roku 1798, przy kościele w Ławaryszkach funkcjonowała
szkółka parafialna. W oficynie zimą zakrystian uczył wiejskie dzieci czytania, pisania i rachunków.
Oficjalnie szkoła została założona w Ławaryszkach w 1899 r. i funkcjonowała jako szkoła ludowa. Do rejonu
szkoły ludowej należało 28 wsi, z których dzieci uczęszczały do tej szkoły.
W roku 1901 r. na ziemi należącej do szkoły, o powierzchni 300 sążni kwadratowych, został zbudowany nowy
budynek szkolny za pieniądze państwa oraz miejscowych włościan. Składał się z 5 pokoi, z których jeden był
przeznaczony dla nauczyciela, a jeden jako pokój sypialny dla dzieci, które z powodu niedogodnych warunków
musiały mieszkać w szkole. W pozostałych pokojach był rozmieszczony szkolny inwentarz oraz pokój do
nauczania. Rok szkolny rozpoczynał się na początku listopada, koniec zaś roku szkolnego przypadał na koniec
kwietnia.
W roku 1919 powstaje „Publiczna Szkoła Powszechna w Ławaryszkach”, nauczanie odbywa się w języku
polskim. W roku 1936 Rząd Polski buduje 100 szkół ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego. Jedną z tych szkół
jest właśnie szkoła w Ławaryszkach. 1 września 1937 r. rozpoczęły się zajęcia w nowej szkole. Do dziś są zajęcia
w tym budynku.
W roku 1962 do starego budynku dobudowano 4 klasy z korytarzem. W latach 1965- 67 zostaje zbudowany
internat, tam urządzono bufet, kuchnię, salę gimnastyczną.
W 1999 r. zawdzięczając staraniom samorządowi rejonu wileńskiego, szkoła otrzymuje piękną dobudówkę w
postaci 7 klas, biblioteki, stołówki, sali sportowej.
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