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Na początku grudnia odbyła się uroczysta inauguracja Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w
Dziewieniszkach. W rejonie solecznickim już wszystkie szkoły średnie zostały akredytowane i uzyskały
status gimnazjum.

W rejonie solecznickim obecnie działa 13 gimnazjów, będących w gestii samorządu rejonu solecznickiego.
W ośmiu z nich nauczanie odbywa się w języku polskim.

Na początku grudnia odbyła się uroczysta inauguracja polskiego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w
Dziewieniszkach. Jak podkreśliła podczas uroczystości Danuta Anichowska, dyrektor Gimnazjum im. A.
Mickiewicza w Dziewieniszkach, jest to wyjątkowe wydarzenie dla miejscowej społeczności. „Od ponad 80
lat szkoła kształci dzieci i jest ośrodkiem kultury miasteczka. Dzięki działaniom władz samorządowym,
uchwale Rady samorządu, pracy pedagogów, uczniów i rodziców zostało zrealizowane marzenie szkoły –
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Szkoła Średnia im. Adama Mickiewicza zmieniła status i odtąd jest gimnazjum. Jest to ogromny sukces
całej naszej zbiorowości, ale też duże wyzwanie, któremu, wierzę, potrafimy sprostać” – mówiła dyrektor.

Szkoła o ponad 80-letniej historii
Początki szkolnictwa w Dziewieniszkach sięgają XIX
wieku. W czasach zaboru carskiego, w 1866 roku,
była tu otwarta szkoła dwuletnia z nauczaniem w
jezyku rosyjskim. W 1926-1928 latach została
zbudowana nowa szkoła siedmioletnia, której nadano
imię Adama Mickiewicza. Placówką kierował
Włodzimierz Soroko. Do 1939 roku nauczanie w
szkole odbywało się w języku polskim. Po wojnie
językiem wykładowym był najpierw rosyjski, potem
także litewski, a w 1952 r. utworzono również pierwszą
polską klasę.

Od 2000 roku nauczanie w szkole odbywa się wyłącznie w języku polskim, a przed siedmiu laty placówka
odzyskała imię Adama Mickiewicza. Do szkoły uczęszczają dzieci z Dziewieniszek i 28 okolicznych wsi.

Podczas uroczystości inauguracyjnej mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz podkreślił, że aby
otrzymać miano gimnazjum, potrzebny był ogromny wspólny wysiłek. „Wspólna sprawa i autentyczność
naszych celów doprowadziły do takiego wyniku, czego wszystkim serdecznie gratuluję. Życzę wszystkiego
dobrego dla Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach. Bądźmy świadkami nowych
sukcesów placówki!” – mówił mer.

Szkoła specjalna z nauczaniem po polsku
Polskie Gimnazjum im. A. Mickiewicza znalazło się w gronie ostatnich sześciu szkół średnich rejonu, które
pomyślnie przeszły w tym roku akredytacje i uzyskały status gimnazjum. W tej liczbie było też polskie
Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach oraz polsko-rosyjskie Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej
w Białej Wace.

Aktualnie w rejonie nad Solczą nie ma już szkół średnich – tylko gimnazja, realizujące program nauczania
średniego.

Samorząd rejonu solecznickiego ogółem administruje 33 placówek oświatowych: 13 gimnazjów, 6 szkół
podstawowych, 1 szkołę specjalną, 2 centra wielofunkcyjne, 1 centrum uniwersalne oraz 10 przedszkoli.

Warunki do nauki w języku ojczystym mają również dzieci szczególnej troski, pobierający naukę według
specjalnych programów. Szkoła Specjalna w Solecznikach to jedyna tego rodzaju placówka na Litwie,
gdzie nauka odbywa się w języku polskim. Uczą się tutaj dzieci z rejonów solecznickiego i wileńskiego.
Ogólna liczba dzieci z zaburzeniami rozwoju w rejonie solecznickim stanowi ponad 70 osób. W dużym
stopniu opiekuje się nimi Centrum Dzienne dla Osób z Zaburzeniami Rozwoju „Płomyczek Nadziei” w
Solecznikach.

Oświata priorytetem
Oświata jest dziedziną priorytetową władz rejonu. Jak informuje samorząd rejonu solecznickiego, co roku
na wydatki oświatowe przeznacza się ponad 50 proc. budżetu samorządu. W tym roku na ten cel zostało
wyasygnowanych ponad 12 mln euro, czyli 51,3 proc. budżetu. A dostęp do nauki, zapewnienie równych
możliwości, dobra jakość nauczania w językach ojczystym i państwowym, a także zachowanie tożsamości
narodowej w szkołach mniejszości narodowych to jedne z głównych celi władz samorządowych.

Placówki oświatowe są stale odnawiane, wzbogacane o nowoczesne pomoce dydaktyczne. Każda ze



szkół może się poszczycić pracowniami komputerowymi z pełnym wyposażeniem. Większość z nich
dysponuje salami gimnastycznymi, świetlicami, stołówkami. Dzięki aktywności społeczności szkolnych,
udziału w rozmaitych projektach w ostatnim czasie powstało kilka nowych boisk.

Jak informuje samorząd rejonu nad Solczą, w ciągu ostatnich pięciu lat wyremontowano bądź odnowiono
wiele placówek oświatowych, a łączna kwota dokonanych prac remontowych wynosi blisko 6 mln euro.

Pomoc rodaków z Polski
Od prawie 20 lat polskie placówki oświatowe rejonie solecznickim wspiera Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”. Społeczności placówek oświatowych rejonu są wdzięczne wiernym przyjaciołom za troskę. Dzięki
środkom Stowarzyszenia w 2014 roku zostały ocieplone fasady bursy Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w
Solecznikach i Gimnazjum P. K. Brzostowskiego w Turgielach. W 2013 roku wykonano remont kapitalny
sali sportowej Gimnazjum P.K. Brzostowskiego w Turgielach oraz Gimnazjum im. L. Narbuta w
Koleśnikach. W latach 2010-2011 pomoc Stowarzyszenia dotarła do Szkoły Podstawowej w Podborzu,
Gimnazjum im. A. Krepsztul i przedszkola w Butrymańcach oraz wielu innych placówek.

Dzięki pomocy „Wspólnoty Polskiej” nauczyciele z rejonu solecznickiego mają też możliwość podnosić
kwalifikacje, a uczniowie treściwie spędzać wakacje. Dzięki partnerom z Polski w tym roku w Macierzy
odpoczywało ponad 500 dzieci z rejonu.

Gimnazjum im. Michała Balińskiego w czołówce
Polskie szkoły z rejonu solecznickiego od lat znajdują
się w gronie najlepszych konkursu „Najlepsza szkoła,
najlepszy nauczyciel”, organizowanego przez
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna”. Gimnazjum im. Michała
Balińskiego w Jaszunach już drugi rok z rzędu
znalazło się z czwórce szkół-laureatek.

W tegorocznej edycji konkursu wśród wyróżnionych
szkół w kategorii szkół miast rejonowych znalazło się
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiegow Solecznikach. Ta
placówka została też wyróżniona za aktywność w
konkursach i olimpiadach prowadzonych przez Polską
Macierz Szkolną na Litwie oraz zajęte I-III miejsca w konkursach i olimpiadach republikańskich i za
granicą. Zaś w kategorii szkół rejonowych wyróżnienie przyznano Gimnazjum im. Anny Krepsztul w
Butrymańcach i Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace (w 2013 roku ta placówka była wśród
szkół-laureatek).

„Macierz Szkolna” od wielu lat prowadzi ukierunkowane działania na aktywizację środowiska
nauczycielskiego i uczniowskiego na wielu płaszczyznach. Ważne miejsce w tej działalności zajmuje
konkurs „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”, będący motywacją i wyrazem wdzięczności za pracę
polskich szkół i pracujących w nich pedagogów. Jako przedstawiciel solecznickiego oddziału organizacji, a
także radna samorządu rejonu solecznickiego i pedagog ogromnie się cieszę, że rejon solecznicki
wypracował sobie w nim wysoką pozycję” – powiedziała prezes Solecznickiego Stowarzyszenia „Macierz
Szkolna” Jadwiga Sinkiewicz. Należy też dodać, że w kategorii szkół podstawowych w tym roku
wyróżniona została Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach. Zaś spośród 77 wyróżnionych
nauczycieli znalazło się 17 pedagogów ze szkół rejonu solecznickiego.

Na liście najlepszych
Polskie gimnazja rejonu solecznickiego dobrze też zostały ocenione w najnowszym rankingu najlepszych
gimnazjów, opublikowanym 8 grudnia przez litewskie pismo „Reitingai”.Na listę najlepszych trafiły dwie



polskie szkoły: Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach oraz Gimnazjum w Ejszyszkach.
Zestawienie sporządzono na podstawie analizy wyników państwowych egzaminów maturalnych
zdawanych przez maturzystów w tym roku. Obie placówki zostały ocenione w kategorii najlepszego
przygotowania maturzystów do egzaminu z chemii.

Z zestawienia wynika, że do egzaminu z chemii najlepiej przygotowuje Gimnazjum im. Michała Balińskiego
w Jaszunach (I miejsce w danej kategorii) oraz Gimnazjum w Ejszyszkach (miejsca IV-V).

Wysoki poziom nauczania i poprawa wyposażenia w polskich szkołach rejonu, odbywające się renowacje
i remonty, możliwość wyjazdu na kolonie polonijne i pobyty edukacyjne do Polski, rozwijająca się
współpraca szkół partnerskich, możliwość studiowania w Polsce – wszystko to sprzyja zwiększaniu się
liczby uczniów w polskich szkołach rejonu solecznickiego oraz podnosi ich prestiż i konkurencyjność.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
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