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Uroczystość inauguracji nowego roku
szkolnego w Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli,
fot. wilnoteka.lt

Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie w
nowym roku szkolnym ma 860 uczniów, 36
kompletów klas oraz dwie grupy
przygotowawcze 6-latków. Jest to obecnie
największa szkoła polska w stolicy. Na
uroczystej akademii inaugurującej nowy rok
szkolny dyrektor Danuta Silienė poinformowała, że placówka czyni starania uzyskania statusu tzw.
długiego gimnazjum z klasami od pierwszej do maturalnej.

 

Uroczystość z okazji inauguracji nowego roku szkolnego odbyła się na placu przed szkołą. Witając
uczniów, dyrektor Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli Danuta Silienė powiedziała, że będzie to rok
wytężonej, pilnej pracy, rok starania o uzyskanie statusu gimnazjum. "Komisja z Ministerstwa Oświaty i
Nauki proces sprawdzania przygotowania szkoły do uzyskania statusu tzw. długiego gimnazjum już
rozpoczęła pracę. Muszę powiedzieć, że pierwszy sprawdzian wypadł pomyślnie" - poinformowała.

Poseł na Sejm Litwy, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna"
Józef Kwiatkowski gratulował rodzicom i uczniom wyboru właśnie tej placówki, która jest jedną z
najlepszych szkół polskich, ale wysoko plasuje się również w rankingu szkół wileńskich, wyprzedzając
szkoły z litewskim językiem nauczania. Obecny na uroczystości ambasador RP na Litwie Jarosław
Czubiński w swoim przemówieniu zaznaczył, że "czas szkoły - to czas obowiązku i czas praw".
Jednym z praw jest możliwość nauki w polskiej szkole i zachowania polskości.

Uczniowie klas pierwszych wileńskiej "Syrokomlówki" - tak jak wszystkie pierwszaki w szkołach
polskich na Litwie - otrzymali prezenty ufundowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - plecaki
z przyborami szkolnymi.

Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli powitała swoich uczniów odnowiona: na parterze, w holu tuż przy
wejściu do szkoły powstał piękny fresk przedstawiający patrona szkoły Władysława Syrokomlę na tle
panoramy Wilna. Jest to pomysł nauczycielki plastyki Jolanty Śnieżko, zrealizowany przez grupę
uczniów "Syrokomlówki". 

Na podstawie: Inf.wł.
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