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Baltarusių liaudies dainų šventė 

 Tai tradicinė šventė, kuri vyksta kasmet spalio mėn. Jos tikslas – išsaugoti ir 
populiarinti baltarusių liaudies dainas. Renginį organizuoja Lietuvos baltarusių visuomeninių 
organizacijų susivienijimas. Šventėje dalyvauja kolektyvai iš įvairių Lietuvos miestų, taip pat 
mūsų gimnazijos mokinių ir mokytojų vokalinis ansamblis „Siabryna“. 
  
„Ėjo Kalėda“ 

Kiekvienų metų gruodžio mėn. prieš didžiąsias metų šventes pradinių klasių mokinių 
grupelė kartu su mokytoja organizuoja persirengėlių pasirodymą. Jo metu jaunieji aktoriai 
keliauja po visą gimnaziją ir supažindina su baltarusių Kalėdų tradicijomis: dainuoja, vaidina, 
deklamuoja, buria, linki laimės ir turtingų metų. 

Šventė „Iš močiutės skrynios“ 

2019 m. vasario 28 d. gimnazijoje vyko tarptautinio Erasmus+ projekto „Tautinės 
mažumos – Europos turtas“ renginys. 4 klasės mokiniai ir mokytoja Erika J. parodė spektaklį „Iš 
močiutės skrynios“. Jo metu žiūrovai susipažino su baltarusių kaimo žmonių kasdiene buitimi: 
mokiniai, apsirengę tautiniais kostiumais, pasakojo įvairias istorijas, dainavo, žaidė senovinius 
žaidimus. Salė buvo išpuošta etnografiniais elementais: austomis lovatiesėmis, rankšluosčiais, 
autentiška kraičio skrynia.  

„Kaziuko mugė“ 

Kasmet kovo pirmosiomis dienomis Vilniuje vyksta visiems gerai žinoma ir neturinti 
lygių aplinkiniuose kraštuose Kaziuko mugė, kurios metu žmonės prekiauja rankų darbo 
gaminiais. 2019 m. kovo 4 d. Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje taip pat šurmuliavo jau 
tradicine tapusi Kaziuko mugė. Stalai linko nuo įvairiausių skanumynų ir rankdarbių, kuriems 
paruošti vaikai ir jų tėveliai nepagailėjo nei laiko, nei sumanumo. Kiekvienais metais visi 
mugėje surinkti pinigai skiriami labdarai. Šiais metais nuspręsta paremti Pal. kun. Mykolo 
Sopočkos hospisą – namus, kur vyrauja meilė, gėris ir viltis, kur ligonius apgaubia psichologų, 
dvasininkų, gydytojų, slaugių rūpestingumas, dvasinė ir medicininė globa. Pagalba ligoniams ir 
jų artimiesiems teikiama neatlygintinai. 
Užgavėnės „Žiema, žiema, lauk iš kiemo!“  



2019 m. kovo mėn. pradžioje Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos kieme 
vyko Užgavėnių šventė. Į renginį susirinkę mokiniai, mokytojai ir kiti bendruomenės nariai šoko, 
dainavo, vaišinosi blynais, karšta arbata. Sudeginus visų negerovių kaltininkę Morę, žiema buvo 
išvaryta iš gimnazijos kiemo. 

 

Liaudies meno mėgėjų klubas 

Mūsų gimnazijoje įkurtas Liaudies meno mėgėjų klubas ir įrengtas kabinetas - 
baltarusiška troba. Jame saugomi mokytojų, mokinių ir jų tėvų padovanoti tautiniai tekstilės 
gaminiai: lovatiesės, staltiesės, siuvinėti rankšluosčiai bei gaminiai iš šiaudių, molio. Čia galima 
pamatyti ir senovinius namų apyvokos daiktus: verpimo ratelį, ketaus lygintuvą, daug medinių 
reikmenų audimui. Senove dvelkiančiame kabinete vyksta edukaciniai užsiėmimai, etnokultūros 
ir istorijos pamokos. Per šv. Kalėdas, Užgavėnes naudojami eksponatai, atspindintys laukiamo 
renginio, kalendorinės šventės nuotaiką. Be to, čia vyksta ir gimnazijos vokalinio ansamblio 
„Žavaronački“ užsiėmimai.  

 
 
 Baltarusių folkloro koncertas  „Senovės Baltarusija“  
 

2019 m. lapkričio 9 dieną Gudų kultūros draugija Lietuvoje surengė baltarusių folkloro 
koncertą „Senovės Baltarusija“. Renginys vyko Vilniaus „Žaros“ gimnazijoje. Mūsų gimnazijos 
projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ dalyviai aktyviai įsitraukė į šį renginį, kurį vedė 
gimnazistės Sabrina T. ir Anželika S. Koncerte dalyvavo keturi folkloro kolektyvai iš 
Baltarusijos Respublikos: „Chatovičy“ iš Gancavičiaus rajono, „Cerabianački“ iš Cerabeno 
kaimo Pinsko rajono, „Dziatlavicki padlesak“ (vaikai) ir „Chorošuchi“ (suaugusieji) iš 
Lunineckoho rajono bei ansamblis „Žemerva“ iš Palenkės Bielsko miesto Lenkijos Respublikos.  

Projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ mokyklų atstovų susitikimas Punske 
(Lenkija) 

2019 m. lapkričio 21-23 d. tarptautinio Erasmus+ projekto „Tautinės mažumos – Europos 
turtas“ mokyklų atstovai dalyvavo seminare, kuris vyko Punsko Kovo 11-osios licėjuje 
Lenkijoje. Mokytojai, ugdymo įstaigų vadovai dalyvavo diskusijose, kūrybinėse dirbtuvėse 
„Geriausi tautinio tapatumo išsaugojimo būdai – dalijimasis gerąja patirtimi bei praktika“, 
„Regioninis švietimas užsienio kalbų pamokose“. Susitikimo dalyviai susipažino su lietuvių 
tautinės mažumos, gyvenančios netoli Punsko, istorija: laikraščio „Aušra“ redaktorius pristatė 
leidinio atsiradimo istoriją ir svarbą, pedagogai dalyvavo apžvalginėse ekskursijose po 
Berznyko, Seinų, Punsko miestelius, aplankė Česlovo Milošo šeimos dvaro sodybą 
Krasnagrūdoje. Kiekvienas seminaro dalyvis turėjo galimybę pasidalyti gerąja patirtimi ir įgijo 
naujų žinių bei idėjų, kurias galės pritaikyti savo ugdymo įstaigose. 

 

http://licejus.eu/


XXI tarptautinis pasakotojų konkursas Hainuvkoje (Lenkija) 

Mūsų gimnazijos mokiniai 2020 m. vasario mėn. dalyvavo XXI tarptautiniame 
pasakotojų konkurse, kurį organizavo Hainuvkos II-asis licėjus su papildomu baltarusių kalbos 
mokymu Lenkijoje. III gimnazijos klasės mokinė Daniela P. užėmė II vietą, o 5 klasės mokinys 
Artiom A. – I vietą. 

 
Baigiamasis projekto partnerių susitikimas Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje 
 

Paskutinis projekto partnerių susitikimas įvyko Vilniuje 2021 metų spalio 18-20 
dienomis. Projekto dalyviai apibendrino veiklų rezultatus, dalyvavo ekskursijose po istorines 
Vilniaus vietas, dalijosi įspūdžiais. Svarbus projekto rezultatas – ugdymo įstaigų vadovų, 
projekto dalyvių pasirašytas susitarimas dėl tolesnio bendradarbiavimo. 

 
 

 


