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Uczniowie „syrokomlówki” w Sejmie

W ramach obchodów Dnia Obrońców Wolności Ojczyzny na zaproszenie wiceprzewodniczącego
Sejmu Jarosława Narkiewicza uczniowie Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli wystąpili w
Sejmie podczas koncertu poświęconego pamięci poległych 13 stycznia.

W ubiegłym roku nauczyciele historii szkoły Wiktor Łowczyk, Maryna Taraszkiewicz i Maria Narkiewicz na
upamiętnienie Dnia Obrońców Wolności Ojczyzny i przy pomocy uczniów starszych klas wystawili
inscenizację poświęconą styczniowym wydarzeniom. Zaproszony na uroczystość sygnatariusz Aktu
Niepodległości Litwy Czesław Okińczyc na wpół żartem zasugerował występ w Sejmie w następnym roku.

„Występ w Sejmie jest czymś nadzwyczajnym. Jest nieporównywalny z występem w szkole. Powaga tego
miejsca sprawia, że czujesz się ważnym, czujesz się częścią czegoś wielkiego. Nie każdy przecież miał
możliwość zaprezentowania swojej twórczości w Sejmie. Wszystko się udało, wszyscy wyłożyli się na
sto procent” -  po występie powiedział PL DELFI Karol Maracz, uczeń 11 klasy.

„Najważniejsze, że w naszej młodzieży żyje pamięć, że pamięć żyje w polskich szkołach, które przez
ostatnie cztery lata były krytykowane przez tzw. narodowców. Ten występ udowadnia, że nasza młodzież
jako obywatele Litwy dbają o wartości duchowe, o wartości patriotyczne, a język ojczysty w tym tylko
pomaga” -  o występie mówił PL DELFI Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmu.

„Uczniowie rozumieli powagę dzisiejszego wystąpienia w Sejmie. Rozumieli, że jest to wielka
odpowiedzialność i zaszczyt, którego nie każdy może dostąpić. Rozumieli, że reprezentują nie tylko
siebie, naszą szkołę, a wszystkich Polaków mieszkających na Litwie” -  w rozmowie z PL DELFI cieszyła
się z występu Maryna Taraszkiewicz.

Po występie wiceprzewodniczący Sejmu Jarosław Narkiewicz zaprosił wszystkich do swego gabinetu w
Sejmie. W spotkaniu uczestniczyli przewodnicząca f rakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w Sejmie Rita
Tamašunienė, jej zastępca Wanda Krawczonok, poseł na Sejm i prezes Związku Polaków na Litwie Michał
Mackiewicz oraz poseł na Sejm i prezes Macierzy Szkolnej Józef  Kwiatkowski.

„W imieniu f rakcji AWPL pragnę serdecznie podziękować. Byliśmy dzisiaj z was dumni. Udowodniliście, że
młodzież polskich szkół na Litwie nie jest obojętna, że zna i pamięta historię kraju. Również składam
serdeczne gratulacje i podziękowania nauczycielom i wychowawców, którzy przekazują wiedzę
historyczną następnemu pokoleniu, że nie poprzestają na wiedzy podręcznikowej, a zachęcają do
aktywnego poznawania historii. Poprzez takie inicjatywy stajecie się aktywnymi społecznie, stajecie się
prawdziwymi obywatelami Litwy” -  podczas spotkania powiedziała Tamašunienė.

Na zakończenie spotkania wiceprzewodniczący Sejmu wręczył dyplomy oraz upominki dla uczniów i
nauczycieli szkoły.
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