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W prasie zagranicznej

Nauczyciel z uczennicą
w jednej ławce

W sierpniu grupa nauczycieli szkół polskich na Wileńszczyźnie brała udział w zajęciach
Letniej Szkoły Języka Polskiego zorganizowanej w Katedrze Komunikacji Językowej i Społecznej.

Informuje o tym Kurier Wileński z 16 sierpnia.

Ponieważ gazeta nie jest powszechnie dostępna, przedrukowujemy artykuł.

Co roku nauczyciele szkół polskich
z całej Wileńszczyzny ubiegają się o kursy
w Polsce, organizowane staraniem Polonij-
nego Centrum Nauczycielskiego w Lubli-
nie. Informacji w tej kwestii udziela i zgło-
szenia przyjmuje Macierz Szkolna w Wil-
nie. Służy ona także wszelką pomocą
w wyjazdach. Szkolenia te pomagają w
podnoszeniu kwalifikacji z zakresu języka,
kultury, historii i tradycji polskiej.

Po raz pierwszy w roku bieżącym wil-
nianie wzięli udział w kursie Letniej
Szkoły Języka Polskiego w Zielonej Górze.
Chociaż już sporo lat Katedra Komunikacji
Językowej i Społecznej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskie-
go organizuje takie szkolenia, jednak do-
tychczas z Litwy nikt nie brał w nich
udziału. Prawdopodobnie jedną z przyczyn
jest duża odległość. Zaś 14 lipca br. pię-
cioosobowa ekipa z Wilna przybyła do
Zielonej Góry. Wśród nich byli m.in. polo-
nistka ze szkoły im. Syrokomli Grażyna
Berdešiutė, Lilia Jakonis, matematyk ze
szkoły w Ludwinowie, mgr Irena Dziugie-
wicz, katechetka prowadząca lekcje religii
w Ludwinowie oraz w gimnazjum im.

A. Mickiewicza. Udział w zajęciach wzięli
również Polacy z Łotwy, Rosji, Białorusi,
Anglii i USA. Po uroczystym otwarciu
Letniej Szkoły 15-osobowa grupa została
podzielona na dwie, co pozwoliło w spo-
sób bardziej zaangażowany uczestniczyć
w lektoratach, jakie przez dwa tygodnie
prowadziły mgr Magdalena Hawrysz oraz
mgr Magdalena Idzikowska. Należy się im
szczególne podziękowanie, bo pomimo
dość zróżnicowanego zakresu wiedzy
uczestników z języka polskiego, wykła-
dowczynie potrafiły wszystkich włączyć do
aktywnej pracy. Tematy były różne. Obej-
mowały praktyczną naukę języka polskiego
i ćwiczenia konwersacyjne, leksykalne,
gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyj-
ne, jak też warsztaty dziennikarskie, zajęcia
komputerowe i in. Nie sposób wymienić
wszystkie. Korzystając z łamów pisma
chcielibyśmy podziękować prof. dr hab.
Marianowi Bugajskiemu, który prowadził
wykłady o współczesnym języku polskim
w mediach.

Program zajęć był bardzo nasycony.
Mimo to znalazł się też czas na wyjazd do
Poznania oraz Kórnika i Rogalina. Uczest-

nicy kursów mieli również wycieczkę do
Muzeum Ziemi Lubuskiej, do Muzeum
Etnograficznego w Ochli oraz wizytę
w słynnej Palmiarni, jak też wyjazd do
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie,
gdzie odbył się bardzo miły wieczór.

Czas minął bardzo szybko. I oto 28 lip-
ca uczestnicy wraz z wykładowcami
i kadrą kierowniczą spotkali się na
pożegnalnej kolacji, podczas której
uczestnikom kursu zostały wręczone
dyplomy, upominki, książki „Pół wieku
kultury języka w Polsce (1945-1995)” prof.
dr hab. Mariana Bugajskiego oraz prezenty
firmy „Polontex” S.A.”.

Za wspaniałe wykłady, lektoraty, za
miłą i rodzinną atmosferę oraz opiekę
w imieniu całej grupy serdecznie dzięku-
jemy kierownikowi kursu prof. dr Stani-
sławowi Borawskiemu oraz wykładowcom.
Wyrazy wdzięczności kierujemy także do
Polonijnego Centrum Nauczycielskiego
w Lublinie i Macierzy Szkolnej w Wilnie.

mgr Irena Dziugiewicz
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Jak informuje Dział Kształcenia, Wyższa Szkoła

Pedagogiczna w Zielonej Górze zamknęła swą historię
(1971 – 2001) liczbą 34.476 wypromowanych absolwentów,

a Politechnikę (a wcześniej WSI) w latach 1969 – 2001
opuściło 14.265 absolwentów.
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