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O pomyślne rozstrzygnięcie kwestii przyszłości Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela – jednej z najstarszych
polskich szkół w Wilnie – modllono się dzisiaj w kościele św. Piotra i Pawła.

W kościele pw. św. Piotra i Pawła na Antokolu została odprawiona w czwartek Msza św. w intencji przyszłości
wileńskiej Szkoły Średniej im. J. Lelewela, pomyślnej jej akredytacji i zachowania siedziby. Mszę św. w intencji
polskiej społeczności szkolnej odprawił ks. Andrzej Byliński.

Licznie się stawili uczniowie - od najmłodszych do najstarszych, nauczyciele, rodzice, absolwenci, przyjaciele i
sympatycy szkoły.

Stołeczny samorząd, kierowany przez koalicję liberalno-konserwatywną, nie pozwala szkole im. Lelewela (dawnej
„Piątce”) przystąpić do procesu akredytacji na długie gimnazjum o profilu inżynieryjnym. Mało tego, szantażuje
wręcz administrację szkoły, uzależniając rozpoczęcie akredytacji od przeniesienia się placówki do gmachu jej filii
nauczania podstawowego im. Antoniego Wiwulskiego w sąsiedniej dzielnicy Żyrmuny. W taki oto sposób w jednej z
największych wileńskich dzielnic – Antokolu – może zabraknąć jedynej szkoły mniejszości narodowych.

W obronie „Piątki” oraz innych zagrożonych reorganizacją polskich szkół Wilna, społeczności tych placówek
wielokrotnie wychodziły na ulice, protestowały, żądając od stołecznej władzy zaprzestania prowadzenia polityki
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dyskryminowania i niszczenia szkół mniejszości narodowych.

„Chodzimy i pukamy do różnych instancji. Teraz prosimy Boga, żeby nam pomógł. Tylko nadzieją żyjemy” –
powiedziała w rozmowie z portalem Renata Słotwińska z Komitetu Obrony Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela
w Wilnie. Beata Bartoszewicz z Komitetu zaznaczyła, że o pomyślną przyszłość „Piątki” społeczność szkoły gotowa
walczyć do ostatniego.

Podczas wiecu w obronie szkół mniejszości narodowych, który odbył się 17 marca przed gmachem samorządu,
Komitet zaznaczył, że jest gotowy, by dochodzić sprawiedliwości w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w
Strasburgu.

Szkoła im. J. Lelewela odegrała znaczącą rolę w powojennej historii polskiego szkolnictwa w Wilnie. Od ponad 70
lat pielęgnuje polskie tradycje, wychowała wielu znanych Polaków, w tym dwóch noblistów.
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