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Pierwszy dzwonek w polskiej szkole w Landwarowie
zabrzmiał dla prawie 260 uczniów Fot. Marian
Paluszkiewicz
We wszystkich szkołach na Litwie pierwszy
dzwonek zaprosił uczniów do ławek. W tym
roku progi szkolne przekroczyło ponad 400
tys. uczniów, w tym ok. 30 tys. przyszło do
pierwszych klas.
Do polskich szkół — około tysiąca pierwszaków.
Liczba ich pozostaje stabilna od kilku lat. Jednak
tegoroczne uroczystości rozpoczęcia roku
szkolnego w polskich szkołach przyćmiewała obecna sytuacja, która powstała w wyniku
przeforsowania, mimo licznych protestów, dyskryminującej szkoły mniejszości narodowych Ustawy o
Oświacie. Dlatego 2 września dla uczniów szkół polskich rozpocznie się inaczej niż zwykle — nie w
ławie szkolnej, ale protestem przeciwko nowej ustawie.
Mówili o tym również rodzice uczniów podczas tradycyjnej uroczystości rozpoczęcia nowego roku
szkolnego w Szkole Średniej im. H. Sienkiewicza w Landwarowie. Wspólnie ze swoimi rodzicami,
jak i inni uczniowie szkół polskich, dziś rano uczniowie z Landwarowa pójdą pod Urząd Prezydenta,
żeby wyrazić swoje oburzenie wobec takich eksperymentów jak nowa Ustawa o Oświacie, wyraźnie
pogarszająca stan szkolnictwa mniejszości narodowych.
Próg landwarowskiej szkoły polskiej przekroczyło 14
pierwszaczków Fot. Marian Paluszkiewicz
Ale rozpoczęcie roku szkolnego — to przede
wszystkim święto, zwłaszcza dla pierwszaków,
którzy nieśmiało trzymając za rękę rodziców,
rozglądali się w nowym otoczeniu. Tu spędzą
dwanaście lat swego życia, to tu przeżyją swoje
pierwsze sukcesy i rozczarowania, to tu — jak
mówili trochę nieśmiało do mikrofonu podczas
uroczystości pod czujnym okiem swojej
wychowawczyni Krystyny Trójko — „dni popłyną
pracowicie nad książką szkolną, nad zeszytem”. W
darze, dzięki rodakom z Polski, każdy uczeń pierwszej klasy i zerówki otrzymał plecak z pełnym
wyposażeniem.
Pierwszy dzwonek w tym roku szkolnym był również inny z innego powodu. Co prawda, bardziej
wesołego. Z początkiem nowego roku szkolnego szkoła wkroczyła w 20. rok funkcjonowania jako
samodzielna placówka z polskim językiem nauczania. Zbliżający się jubileusz był okazją do
przypomnienia tych pierwszych kroków, które stawiała szkoła.
— Ten rok jest dla nas szczególny. W 1992 r. jeszcze jako szkoła nr 2 oddzieliliśmy się od szkoły
rosyjskiej. Mieliśmy wówczas 13 klas i 20 nauczycieli. Otrzymaliśmy dwie trzecie pomieszczeń, ale
nie otrzymaliśmy finansowania. Bardzo dobrze pamiętam, że wszyscy zrzuciliśmy się po tysiąc
wtedy jeszcze „wagnorek” i wspólnymi siłami wyremontowaliśmy szkołę — sięgał pamięcią do
tamtych lat w rozmowie z „Kurierem” dyrektor Franciszek Żeromski.

Zapach świeżej farby i lśniąca, bardzo przytulna szkoła witała również w tym roku swoich uczniów i
nauczycieli. Progi polskiej szkoły w Landwarowie wczoraj przekroczyło ok. 260 uczniów, w tym 14
pierwszaków i 18 uczniów zerówki. W tym roku w murach szkoły rozlega się również wesoły gwar
32 przedszkolaków. Przedszkole otwarto tu w ubiegłym roku dzięki pomocy samorządu trockiego i
„Wspólnoty Polskiej”. Również dzięki tej fundacji i samorządowi latem całkowicie wyremontowano 1
i 3 piętro szkoły. Wymieniono część drzwi i okien.
— 51 proc. kosztów remontu pokrył samorząd, a 49 proc. — „Wspólnota Polska”. Od samorządu
otrzymaliśmy dodatkowo 10 tys. Lt na meble. Do 10 pracowni zamówiliśmy już szafy, bo tablice i
ławki już mamy praktycznie nowe. Każda pracownia ma także dostęp do internetu. Bardzo wiele
zawdzięczamy naszemu samorządowi i w szczególności posłowi na Sejm Jarosławowi
Narkiewiczowi, który bardzo się przyczynił do pozyskania finansowania na remonty i utworzenia
grup przedszkolnych — nie szczędzi słów wdzięczności kierownik szkoły.
W tym roku w ławkach zasiadło 18 uczniów zerówki
Fot. Marian Paluszkiewicz
W bieżącym roku szkolnym, jak powiedział, planuje
się kolejny etap remontów — ocieplenie ścian
wewnątrz i na zewnątrz, wymiana systemu
grzewczego, dachu.
Ale szkoła — to nie tylko budynek i warunki do
nauczania, o jej poziomie świadczą przede
wszystkim wyniki egzaminów i dalsze losy jej
absolwentów. Z 25 tegorocznych maturzystów 3
szkołę ukończyło z wyróżnieniem, 9 — na dobrze i
bardzo dobrze. Na studia wyższe dostało się 64
proc.
— 5 osób wybrało Wileński Techniczny Uniwersytet im. Giedymina, 4 osoby — Uniwersytet im. M.
Romera, po 2 osoby — Uniwersytet Wileński i Uniwersytet Pedagogiczny. Nasi maturzyści będą
studiować również w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Litewskiej Akademii Kultury
Fizycznej w Kownie i Kolegium Wileńskim. Część poszło do szkół zawodowych, część zaraz po
szkole rozpoczęło pracę — wyliczał kolejno w rozmowie z naszym dziennikiem dyrektor i dodał, że
teraz szkoła będzie żyć nie tylko zbliżającym się jubileuszem, ale też dążyć do otrzymania statusu
gimnazjum.

