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Dobry rok Stowarzyszenia
Naukowców Polaków Litwy

POGODA

W najbliższych dniach
ocieplenie z mokrym śniegiem, gołoledzią i silnym wiatrem. Dzisiaj w dzień opady
mokrego śniegu, gołoledź i
wiatr do 18 m/s. Termometry
wskażą od 0 do minus 5 st. W
piątek w całym kraju opady.
W nocy w Wilnie możliwa
śnieżyca, gdzie indziej —
mokry śnieg, na wybrzeżu
— deszcz. W nocy miejscami
marznący deszcz, silny wiatr,
temperatura od 0 do minus
3 st., na wybrzeżu 2 stopnie
powyżej zera. W dzień od 1
do 3 stopni ciepła.
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Prezes SNPL Henryk Malewski mówił o potrzebie angażowania się z większą pasją młodzieży do
działalności naukowej
Fot. Anna Pieszko

P

rzedstawiciele Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL) we
wtorek 6 stycznia zorganizowali
kameralne spotkanie w kawiarni
„Sakwa” w Wilnie, podczas którego omówiono dorobek naukowy
minionego roku, nakreślono pla-

ny na przyszłość, zaprezentowano
mediom najnowszy tom „Rocznika Stowarzyszenia Naukowców
Polaków Litwy”. W świąteczną
atmosferę wprowadził obecnych
zespół „Melodia” pod kierownictwem Janiny Stupienko.
— Miniony rok był dla Stowa-

rzyszenia dobry – mówił prof. dr
Henryk Malewski, prezes SNPL,
prawnik, kryminalistyk, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Szawelskiego i Wyższej
Szkoły Pedagogiki i Administracji
im. Mieszka I w Poznaniu.
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Nie daj się pogodzie!
Jeszcze wczoraj, 7 grudnia,
słupek termometru spadł do
ponad 20 stopni mrozu, zaś już
jutro, 9 grudnia, będzie wskazywał około 4 stopni ciepła,
a na dworze zamiast śniegu
będzie padał deszcz. Specjaliści podkreślają, że tak nagłe skoki pogody negatywnie

wpływają na nasze zdrowie.
— Wrażliwość ludzi na pogodę jest różna. Osoby zahartowane zazwyczaj nie mają większych problemów. Najbardziej
wrażliwie na zmiany pogody reagują osoby w starszym wieku,
z niskim ciśnieniem, kobiety w
ciąży, dzieci oraz osoby cierpiące

»

na choroby przewlekłe, na przykład cukrzycę — zaznaczyła w
rozmowie z „Kurierem” Rūta
Babravičienė, kierownik działu
pomocy metodycznej, strategii i jej kształtowania Centrum
Nauczania Zdrowia i Prewencji
Chorób w Wilnie.
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Żołnierzom AK –
patriotyczna kolęda
w 70.rocznicę śmierci
Str. 3
Spotkanie opłatkowe
w szkole na Lipówce

»
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Jasełka w Gimnazjum w Rudominie

O

d kilku lat już stało się
tradycją: w ostatnią
niedzielę adwentową
w Gimnazjum im. Ferdynanda
Ruszczyca w Rudominie aula
pęka w szwach — dziadkowie,
rodzice, nauczyciele, dzieci i
wszyscy, kto tylko sobie życzy
— przybywają tu, by wspólnie
przeżyć spotkanie świąt Bożego
Narodzenia.
W naszym gimnazjum do
przygotowania jasełek zaangażowana jest większość
społeczności: od przedszkolaków po maturzystów. Jest
to ogromne przedsięwzięcie,
które pochłania wielu: nauczycieli, choreografów, tancerzy,
recytatorów, techników, muzyków, śpiewaków, plastyków...
Owocem ich pracy staje się
wspaniałe, ponadgodzinne
przedstawienie składające się
z pięknych słów poezji, kolęd,
inscenizacji, tańców, gry. Nie sposób pominąć tematu kostiumów,
w które są wystrojeni młodzi
artyści, dekoracji sceny, innych
rekwizytów. Każdy świadek tego
widowiska rozumie, ile sił, pracy,

czasu poświęcili na przygotowanie święta nauczyciele, rodzice,
uczniowie.
Po przedstawieniu dyrektor gimnazjum Żaneta Jankowska dziękowała uczestnikom, twórcom tego przedsięwzięcia. Wymieniła osoby,
które w największym stopniu
przyczyniły się do tego, by widzowie i uczestnicy przeżyli

w niezapomniany sposób te
chwile. Obdarowała uczestników słodyczami. A na ręce
najlepszej uczennicy gimnazjum Beaty Gryszkiewicz
przekazała prezent ufundowany przez mer rejonu wileńskiego Marię Rekść.
Swój piękny pokłon nowo
narodzonemu Jezusowi oddali
najmłodsi — uczniowie klas ze-

rowych, przygotowani przez panie O. Zagórską, B. Trusilewicz i
K. Wojsiat.
Na zakończenie wszyscy zebrani łamiąc się opłatkiem życzyli sobie nawzajem zdrowych,
wesołych, pogodnych świąt, składali najszczersze życzenia.
Helena Strela
polonistka metodyk
Gimnazjum im F. Ruszczyca

W siedzibie Europejskiej
Fundacji Praw Człowieka 20
grudnia odbyła się uroczysta gala, na której ogłoszono wyniki
dwóch konkursów: plastycznego, pod tytułem „Prawa dziecka oczami dzieci” dla uczniów
klas 5-8, oraz konkursu wiedzy o
społeczeństwie dla uczniów klas
9-12.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w
Pakienie wzięli udział w obu
konkursach. Eryka Karasiewicz,
uczennica klasy 7, w konkursie
plastycznym zdobyła drugie
miejsce. Otrzymała piękny prezent — konsolę do gier.
Niezwykle ciekawym konkursem był konkurs „Europejczycy, Polacy, Obywatele”.
Sześciu uczniów w ciągu ośmiu
tygodni opracowywało osiem
tematów. Wiedzę pobierali z ga-

zety „Kurier Wileński”, słuchali
audycji w radiu „Znad Wilii” i
korzystali z podręcznika „Polacy
Europejczycy Obywatele”.Po zakończeniu konkursu uczniowie
złożyli egzamin. Na zaproszenie organizatorów konkursu
grupa uczniów naszej szkoły
przybyła na galę. Troje z nich
otrzymało wyróżnienie — Dorota Stankiewicz, Marzena Joanna
Franckiewicz, Albert Arłukowicz, wszyscy uczniowie 10 klasy. Kulminacyjnym momentem
było zdobycie drugiego miejsca
wśród 123 uczniów przez Rafała Kubarewicza, ucznia klasy
10. Otrzymał on fascynującą
nagrodę — aparat fotograficzny. Organizatorzy święta ufundowali dzieciom atrakcyjne nagrody. Każde dziecko powróciło
do domu z prezentem. Nikt nie
został pominięty i zapomniany.

Oprócz tego wszystkich częstowano wyśmienitym tortem, słodyczami. Uroczystego nastroju
dodawała relaksująca muzyka.
Pod wielkim wrażeniem
uczniowie wrócili do domu. Są
zmotywowani do głębszego poznania wiedzy o społeczeństwie.
W imieniu własnym, uczniów i

ich rodziców serdecznie dziękuję Edycie Urbanowicz, zastępcy
dyrektora Europejskiej Fundacji
Praw Człowieka, oraz wszystkim
pracownikom za umiejętnie zorganizowany konkurs.
Janina Małyszko
nauczycieka wiedzy
Szk. Podst. im. Cz. Miłosza
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W jasełkach uczestniczą i przedszkolacy i maturzyści

Uroczystości w siedzibie EFHR

Uroczysta gala konkursu 			
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