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Dzisiaj Rada Miasta Wilna ma zadecydować o przyszłości 10 stołecznych szkół: czy zostaną
przekształcone w „długie gimnazja”, czy zredukowane do szkół podstawowych. ,,Koalicja rządząca
chce zdegradować te szkoły średnie do poziomu szkół podstawowych na co społeczność, jak widać,
się nie godzi (…). Tym bardziej, kiedy mamy już poprawkę do Ustawy o oświacie, kiedy okres
reorganizacji szkół na gimnazja przedłużono do 2017 roku” - wyjaśniła cel protestu Renata Cytacka
z Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie. ,,Dzisiaj i szkoły rosyjskie, i szkoły polskie, i szkoły
litewskie stają w obronie statusu swoich szkół. Dzisiaj będziemy walczyć do końca” – dodała radna
Romualda Poszewieckaja.

 Mam nadzieję, że nas dzisiaj usłyszą

- uczeń „Piątki”

Na protest przyszli nauczyciele, uczniowie oraz działacze społeczni polskiej mniejszości na Litwie.
Ogółem na pikiecie zgromadziło kilkaset osób. „Na wiecu są przedstawiciele nie tylko wileńskich szkół.
Są szkoły z rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego z polskim i rosyjskim językiem nauczania. Są
również przedstawiciele szkoły w Fabianiszkach” - podkreśliła Cytacka.

Przedstawicielka Forum Rodziców zaznaczyła, że frakcja AWPL w stołecznym samorządzie nadal
będzie walczyła o polskie szkolnictwo. ,,Polska frakcja przygotowała następujące projekty: uznanie za
nieważną uchwały z 17 czerwca, kiedy zlikwidowano 11-12 klasy szkoły Średniej im. J. Lelewela, jak
również o pozwolenie tym wszystkim 10 szkołom formowania 11-12 klas (w Wilnie o akredytację
ubiega się 10 szkół z litewskim, polskim i rosyjskim językiem nauczania – przyp. red.), w myśl, że nowa
poprawka do Ustawy o oświacie weszła w życie, jak również pozwolenie dla Leszczyniaków na
zostanie gimnazjum” - wyjaśniła Cytacka.

Z najnowszych informacji wynika, że Rada na początku posiedzenia odrzuciła projekty przedstawione
przez radnych AWPL. Podczas Rady zostaną rozpatrzone projekty przedłożone przez koalicyjną
większość.

Wszyscy razem walczymy i wygramy

- rodzice uczniów ,,Lelewela”

Społeczność szkolna nie rozumie, dlaczego polska szkoła ma wyprowadzić się ze swego
gmachu. ,,Lubię swoją szkołę, ponieważ jest to już odremontowana szkoła i po prostu jest mi przykro,
że mówi się nam: ,,nie możemy wam dać statusu gimnazjum, jednak jeżeli wy przejdziecie do nowego
budynku, to my wam to pozwolimy”. Nazwałbym to po prostu prowokacją” – powiedział zw.lt uczeń 8
klasy Szkoły Średniej im. J. Lelewela Albert Bogdanowicz. ,,Cieszę się, że jest nas dzisiaj sporo. Mam
nadzieję, że nas dzisiaj usłyszą” – dodał uczeń „Piątki”.

„Trzeba zrozumieć w jakiej sytuacji znaleźli się przyszli maturzyści, którzy na szybko muszą znaleźć
nową szkołę i po roku zdać maturę (…). Ta akcja nie jest zorganizowana przez polityków. To nie jest
protest polityków. Jak widzicie są tutaj rodzice, dzieci i pedagodzy” – tłumaczyła dziennikarzom radna
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AWPL Edita Tamošiūnaitė.

,,Mamy nadzieję, że ta Rada pójdzie po rozum do głowy i pozwoli nam zostać długim gimnazjum,
spełni nasze żądania. Ta propozycja przeniesienia do Żyrmunai jest absolutnie nie do przyjęcia, to
pokazuje, że chodzi im tylko o gmach, a nie o dobro uczniów. Sama skończyłam tę szkołę, moi rodzice
również ją skończyli, moje dzieci chodzą do tej szkoły. Moje koleżanki, które się ze mną uczyły też
dzisiaj przyszły, chociaż ich dzieci uczą się w innych szkołach. Wszyscy razem walczymy i wygramy” –
powiedziała Beata Bartoszewicz.
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