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Wiec w obronie szkoły Lelewela: Nie
zgadzamy się na tułaczkę

wielkość czcionki   Wydrukuj Email Media Komentarzy (13)

© L24.lt (fot. V. Jusel)

Wyrażając protest przeciwko przeniesieniu wileńskiej Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela z Antokolu
do lokalu swej filii w Żyrmunach społeczność tej legendarnej szkoły zorganizowała dziś przed siedzibą
władz stołecznych akcję protestacyjną.

„Władze miasta, nie uwzględniając naszych potrzeb, uczuć i marzeń, postanowiły dokonać reformy naszej szkoły.
A mianowicie – zlikwidować naszą szkołę na Antokolu i umieścić ją w innej dzielnicy oraz innym budynku. Dlatego
teraz i tutaj wspólnie z rodzicami chcemy głośno powiedzieć – nie zgadzamy się na tułaczkę, chcemy pozostać w
murach swej historycznej „Piątki". Dziadkowie ze łzą w oku opowiadają, jakim kosztem zachowali polską szkołę w
bardzo trudnym okresie powojennym. Obecnie również ciemne chmury się skupiły nad oświatą polską, ale my,
młode pokolenie, czujemy się odpowiedzialni za swój język i pochodzenie, więc zrobimy wszystko, żeby nasza
szkoła pozostała na Antokolu i pomyślnie wychowywała młodzież" – podczas wiecu mówił mówił uczeń klasy 11
ze Szkoły Średniej im. Lelewela.

Na mocy decyzji radnych miasta Wilna od następnego roku szkolnego szkoła Lelewela z Antokola ma się
przenieść do budynku swej likwidowanej filii przy ul. Minties po drugiej stronie Wilii.

Rodzice zaskarżyli w sądzie tę uchwałę stołecznej rady. 

„Zostaje nam tylko walczyć o swoją szkołę. 27 października odbędzie się pierwsze posiedzenie. Rodzice aktywnie
przyłączyli się do akcji obrony szkoły. Bardzo zaangażowani są również uczniowie. Szkoła Lelewela to jedyna
polsko-rosyjska placówka na Antokolu, do której uczęszczają uczniowie także z dalszych okolic: z Dworczan, z
Gałg i in. Przeniesienie szkoły jest ni do pomyślenia. Szkoła musi zostać na Antokolu" – w rozmowie z naszym
portalem powiedziała Renata Słotwińka z Komitetów Obrony Szkół.

Udział w wiecu wzięli uczniowie, rodzice, sympatycy jednej z najstarszych polskich szkół w Wilnie, a także jej
absolwenci.

„Jak długo nasi samorządowcy będą znęcać się nad uczniami, rodzicami, nauczycielami tej szkoły? Pierwszej
polskiej szkoły powojennej w Wilnie" – powiedziała absolwentka słynnej „Piątki", Krystyna Adamowicz.
Podkreśliła, że stołeczne władze niweczą szkołę Lelewela, chcąc ją przenieść do innej dzielnicy. „Kiedy wiadomo,
że ta szkoła jest niedostosowana pod względem wymogów sanitarnych" – grzmiała Adamowicz. Dodała, że
dzisiejszy wiec jest nie tylko walką o „Piątkę". „Wyrażamy też dziś protest przeciwko temu, co dzisiaj stało się w
Szkole Średniej im. Konarskiego. Dopiero wczoraj otrzymali wiadomość, że w tej szkole nie będzie kompletowana
klasa 11 i 12. To bezczelne zachowanie się naszych władz" – mówiła absolwentka.

„Mamy nadzieję, że władze miasta uwzględnią nasze prośby. Szkoła na Antokolu to szkoła o długich tradycjach.
Tutaj uczyli się moi rodzice, wujkowie, ja sama i teraz moja córka uczęszcza do tej szkoły. Chcę, żeby tradycja
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Tutaj uczyli się moi rodzice, wujkowie, ja sama i teraz moja córka uczęszcza do tej szkoły. Chcę, żeby tradycja
trwała nadal. Dziecko płacze i mówi, że woli uczęszczać do tego gmachu szkoły, a nie dokądś na drugą stronę
rzeki. Nam to niewygodnie" – powiedziała Danuta Makowska, mama uczennicy 3 klasy.

„Chcemy pozostać w obecnym gmachu naszej szkoły" – stanowcza była Jadwiga Rykojć, mama jednej z
uczennic „Piątki".

Rodzice są zdania, że uchwała rady z dnia 15 lipca jest nieuzasadniona, niezgodna z prawem, stoi w
sprzeczności z szeregiem aktów prawnych, godzi w interesy i prawa wnioskodawców, nie była uzgadniana ze
społecznością szkolną, została przyjęta pośpiesznie oraz bez uwzględnienia opinii społeczności szkolne.

„Społeczność naszej szkoły proponuje Radzie miasta Wilna, merowi miasta Wilna wspólnie z członkami Rady
Szkoły Średniej im. J. Lelewela, jak w prawdziwie demokratycznym państwie, raz jeszcze spokojnie omówić
obecną sytuację i wspólnie dojść do satysfakcjonującego rozwiązania problemu. Jesteśmy pewni, że prawa nasze
i naszych dzieci były naruszone, nie uwzględniono ich interesów oraz prawowitych oczekiwań dotyczących
reorganizacji szkoły, decyzje nie były wspólnie omawiane. Jednocześnie było naruszony 5 punkt 28 artykułu
Ustawy o oświacie, gdzie się mówi, że podczas tworzenia sieci szkół państwowych i samorządowych zgodnie z
aktami prawnymi, ma się odbyć konsultowanie z mieszkańcami oraz ich grupami, aby był obroniony interes
publiczny" – czytamy w petycji, którą rodzice przekazali dzisiaj władzom stołecznym.

Projekt jest współfinansowany ze
środków finansowych otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu
na realizację zadania "Współpraca
z Polonią i Polakami za granicą"

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px

fot. Marian Paluszkiewicz fot. Marian Paluszkiewicz fot. Marian Paluszkiewicz

fot. Marian Paluszkiewicz fot. Marian Paluszkiewicz fot. Marian Paluszkiewicz

fot. Marian Paluszkiewicz fot. Marian Paluszkiewicz fot. Marian Paluszkiewicz

fot. Marian Paluszkiewicz fot. Marian Paluszkiewicz fot. Marian Paluszkiewicz

fot. Marian Paluszkiewicz fot. Marian Paluszkiewicz fot. Marian Paluszkiewicz

fot. Marian Paluszkiewicz

/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-001-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-002-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-003-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-004-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-005-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-006-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-007-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-008-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-009-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-010-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-011-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-012-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-013-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-014-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-015-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
/images/fotogalerija/2015-09-01-Lelewel-Pikieta-Wilno/Pikieta-016-Europa-Lelewel-Wilno-fot.L24.lt-MPaluszkiewicz-.JPG
http://www.l24.lt/
http://msz.gov.pl/pl/


 

Cytować | Zgłoś administratorowi

Cytować | Zgłoś administratorowi

Cytować | Zgłoś administratorowi

Cytować | Zgłoś administratorowi

Cytować | Zgłoś administratorowi

Etykiety  wiec  Szkoła Średnia im Joachima Lelewela w Wilnie

Media

Artykuły powiązane

Szkoła im. J. Lelewela w
Wilnie zaprasza na
spotkanie absolwentów

Manifestacje w obronie
demokracji

Demonstracja Komitetu
Obrony Demokracji w
Warszawie

Polska szkoła w Wilnie
jest zdeterminowana
walczyć do zwycięstwa

Komentarze   

 
#13 reytan 2015-09-02 18:58
Bardzo dobry, wręcz świetny wywiad z Waldemarem Tomaszewskim na temat strajku i obrony polskich
szkół na Litwie, warto posłuchać i powielać ten wywiad zwłaszcza w Polsce:

http://www.polskieradio.pl/7/1691/Artykul/1498510,Strajk-polskich-szkol-na-Litwie-Msza-zamiast-lekcji

 

 
#12 januk 2015-09-02 18:54

W zadnym wypadku nie trzeba ulegac szantazom ani dac sie zwiesc obiecankom samorzadu. Litewska
szkola dostala polowe budynku i niepotrzebnie przyjmowala dzieci spoza swojego terenu. Gdyby nie to,
miejsca by im nie braklo i nie wyciagali by rak po nie ich wlasnosc.

 

 
#11 Odp. 2015-09-01 21:38
Niech najpierw wyremontują a potem pogadamy. Do nowo wyremontowanej oni i sami chętnie wlezą. A
teraz sami wiedzą że to tylko obiecanki i jedne wielkie oszustwo.

 

 
#10 mac56 2015-09-01 21:01
widzę, że niektórzy propagują tu postawę, by "nie drażnić lwa" i robić wszystko co tylko Litwini sobie
wymyślą- oddawać im wyremontowane (a jakże!) budynki, a potem być może i kolejny, jeśli jakiejś litewskiej
szkole braknie miejsca, a co! I dziwię się, że ktoś może wierzyć władzy, że da ona środki finansowe na
remot budynku szkoły im. Wiwulskiego

 

 
#9 Wilno 2015-09-01 20:58
Ja tam w ich obiecanki dawno nie wierzę, ale widzę, że są naiwniaki wierzący w zbawienną siłę AWPL.

 

 
#8 Wika 2015-09-01 20:40
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Wyślij

#8 Wika 2015-09-01 20:40
Widze ze odzywaja sie tu jacys naiwniaczki co wierza w obiecanki Benkunskasa i Simasziusa. Jezeli ich
posluchasz to sie obudzisz z reka w nocniku bez kasy ibez gmachu. Trzeba miec nie po kolei w glowie by w
ich bajki wierzyc

 

 
#7 bartosz 2015-09-01 19:10
celem tej brudnej gry prowadzonej przez władze lietuviskie, teraz z wykorzystaniem nacjonalistyczn ego
mera stolicy i jego wspólnika wicemera z antypolskich partii liberalnej i konserwatywnej, jest systematyczne
degradowanie polskich szkół aż do upadku. a w przypadku "piątki" to jest bezczelny szantaż, któremu nie
wolno ulegać.

 

 
#6 Omega 2015-09-01 18:29
Nie rozumiem, co jest najwazniejsze - tradycje, czy gmach. Czy nie sa to zachcianki jakiegos Pana
zachowac gmach na Antokolu. Spojrzmy prawdzie w oczy: stadion na Antokolu jest wspolny, gmach szkoly
jest podzielony dla Litwinow i Polakow, nie mowie o parkingu przy szkole. Gmach stoi prawie na ulicy.
Skoro wladze obiecuja kase na remont gmachu przy ul. Minties, to czy nie jest lepiej zgarnac pieniadze i
odremontowac nieduzy budynek, przy ktorym jest duze boisko, i duzy plac szkolny, oraz dwa parkingi. A
warunki sanitarne juz dawno bylo mozna polepszyc. Gdzie sa pieniadze za wynajecie sal szkolnych, za
ktore placi sie niemale pieniadze? Przeciez przez caly rok wynajmowano sale sportowa lub aule.

 

 
#5 Wilno 2015-09-01 17:47
Szkoła im. A. Wiwulskiego jest dziś filią szkoły J. Lelewela, więc jeżeli, jak mówi p. K. Adamowicz, warunki
sanitarne są tu nieodpowiednie, to źle widocznie pracuje p. Edyta Zubel - dyrektor J. Lelewela, no bo to
dyrektor szkoły troszczy się o to, aby warunki do nauki dzieci miały godziwe. Sądzę, że p. Adamowicz
trochę się zagalapowała w swej wypowiedzi :)

 

 
#4 kaliber44 2015-09-01 16:43
"Piątka" została wyremontowana m.in. ze środków RP- wymieniono okna, wyremontowano fasadę,
wymieniono instalację elektryczną, odremontowano salę sportową oraz gabinety. Może Polska powinna
teraz zwrócić się do Litwinów o zwrot kosztów? Już teraz Litwini korzystają z jednego skrzydła budynku i
jakoś im nie przeszkadza, że za polskie pieniądze.
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