
Nowy numer

O gazecie
E-prenumerata
Prenumerata
Kontakty
Reklama
Archiwum
Forum
Rada
Dział admina

Polska i Litwa

DKW 2012
Gospodarka
Historia
Konkursy
Kultura
Na świecie
najnowszy
Od redakcji
Reportaż
Społeczeństwo
Szkolnictwo
Trzy pytania
W kraju
W Polsce
Wybory 2011
Wywiady

Sondaż

Czy Święto Niepodległości jest dla Ciebie wyjątkowym dniem?
Tak
Nie
Nie interesują mnie żadne święta

   Głosuj   

Wyniki

 Loading ...

http://kurierwilenski.lt/
http://blog.kurierwilenski.lt/samsel/
http://kurierwilenski.lt/2011/09/23/xvii-konkurs-%e2%80%9edziewczyna-%c2%bbkuriera-wilenskiego%c2%ab-%e2%80%93-miss-polka-litwy-2012%e2%80%9d/
http://kurierwilenski.lt/2011/11/11/%e2%80%9ekurier-wilenski%e2%80%9d-%e2%80%93-wydanie-magazynowe-12-14-listopada-2011-r/
http://kurierwilenski.lt/o-gazecie/
http://kurierwilenski.lt/e-prenumerata-pl/
http://kurierwilenski.lt/prenumerata/
http://kurierwilenski.lt/kontakty/
http://kurierwilenski.lt/reklama-pl/
http://kurierwilenski.lt/archiwum/
http://forum.kurierwilenski.lt/
http://kurierwilenski.lt/2011/01/24/rada-spoleczna-przy-kurierze-wilenskim-3/
http://kurierwilenski.lt/2011/05/02/regulamin-2/
http://kurierwilenski.lt/porownanie-sytuacji-polakow-na-litwie-i-litwinow-w-polsce/
http://kurierwilenski.lt/category/dkw-2012/
http://kurierwilenski.lt/category/gospodarka/
http://kurierwilenski.lt/category/historia/
http://kurierwilenski.lt/category/konkursy/
http://kurierwilenski.lt/category/kultura/
http://kurierwilenski.lt/category/swiat/
http://kurierwilenski.lt/category/najnowszy/
http://kurierwilenski.lt/category/od-redakcji/
http://kurierwilenski.lt/category/reportaz/
http://kurierwilenski.lt/category/spoleczenstwo/
http://kurierwilenski.lt/category/szkolnictwo/
http://kurierwilenski.lt/category/trzypytania/
http://kurierwilenski.lt/category/litwa/
http://kurierwilenski.lt/category/polska/
http://kurierwilenski.lt/category/wybory-2011/
http://kurierwilenski.lt/category/wywiady/
http://kurierwilenski.lt/2011/09/03/rezolucja-akcji-protestacyjnej/?phpMyAdmin=8db9bd9a81b36960df52191867987fd8%23ViewPollResults


Sondaż

Czy uważasz, że politycy są w stanie zapobiec światowemu kryzysowi?
Tak
Nie
Nie mam zdania

   Głosuj   

Wyniki

 Loading ...

Sondaż

Czy uważasz, że zjawisko korupcji da się wyeliminować z życia społeczno-
gospodarczego?

Tak
Nie
Nie mam zdania

   Głosuj   

Wyniki

 Loading ...

3 wrz
2011

Rezolucja akcji protestacyjnej
KW ⋅ Komentarze

Prezydent Republiki Litewskiej
J.E. D. Grybauskaitė

REZOLUCJA AKCJI PROTESTACYJNEJ

2011-09-02

My, uczestnicy wiecu protestacyjnego, rodzice i uczniowie szkół polskich i innych mniejszości
narodowych na Litwie, oświadczamy, że wykorzystując wszystkie prawnie dostępne środki: – wysłane
setki pism w imieniu rodziców, uczniów, komitetów rodzicielskich i rady szkół do najwyższych władz
państwowych Litwy: Prezydent, Przewodniczącej Sejmu, Premiera, Ministra oświaty i nauki; zebrane
60 tysięcy podpisów przedstawicieli mniejszości narodowych w proteście przeciw projektowi przyjęcia
nowej ustawy o oświacie; wiec protestacyjny przed Ministerstwem Oświaty i Nauki Litwy, z rezolucją
wystosowaną do ministra oświaty; wiec protestacyjny przed siedzibą Prezydent Republiki Litewskiej, z
wystosowaną rezolucją w imieniu uczestników; szereg protestów przed Ambasadami Węgier i USA na
Litwie – wykazaliśmy swój Sprzeciw przeciw odgórnemu wprowadzeniu w szkołach mniejszości
narodowych, niezgodnego z szeroko pojętymi zasadami demokracji, nauczania oddzielnych
przedmiotów w języku litewskim, poczynając od wychowania wczesnoszkolnego aż do szkoły średniej.

Brak reakcji najwyższych władz Republiki Litewskiej na prawowite żądania mniejszości narodowych na
Litwie zmusiły do zwołania dzisiejszego wiecu i przedstawienia raz jeszcze naszych postulatów.
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odwołania zapisów przyjętej Ustawy o oświacie oraz programów kształcenia ogólnego,
dotyczących kształcenia mniejszości narodowych już na najbliższej, jesiennej, sesji Sejmu RL;
rezygnacji z ujednolicenia egzaminu z języka litewskiego ojczystego i państwowego na maturze;
przywrócenia egzaminu z języka polskiego ojczystego na listę egzaminów obowiązkowych na
maturze;
rezygnacji z dyskryminującego postulatu zachowania szkoły litewskiej kosztem polskiej.

My, uczestnicy wiecu protestacyjnego popieramy postulaty rodziców i uczniów, uczestników
ogólnego strajku w szkołach.

My, uczestnicy wiecu protestacyjnego zwracamy się do najwyższych władz Republiki Litewskiej:
Prezydent, Przewodniczącej Sejmu, Premiera Rządu o ponowne wnikliwe zapoznanie się ze złożonymi
postulatami i uwzględnienie niejednokrotnie wypowiadanej pozycji społeczności mniejszości
narodowych.

Oświadczamy, że w ramach wszystkich dostępnych środków prawnych, zachowamy za sobą prawo
do dalszych działań, dotyczących realizacji gwarancji konstytucyjnych do nauczania swoich dzieci w
języku ojczystym, zachowania dotychczas obowiązującego trybu egzaminu maturalnego z języka
litewskiego państwowego, przywrócenia egzaminu z języka polskiego ojczystego na listę
obowiązkowych egzaminów maturalnych, zwiększenie dodatku finansowania koszyczka ucznia dla
szkół z wykładowym językiem mniejszości narodowej do 50%, rezygnacji z artykułu 30.8 Nowej
Ustawy o Oświacie, która wprowadza zaskakującą dyskryminację uczniów szkół polskich zakładając,
że przy braku wymaganej ilości uczniów w miejscowościach wiejskich szkoły polskie muszą być
likwidowane, natomiast szkoły litewskie (nawet przy jeszcze mniejszej ilości uczniów) muszą być
zachowane.

2011-09-02
WILNO
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Kolejny wiec w obronie szkolnictwa polskiego
Oświadczenie
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1. Kmicic, Wrzesień 3, 2011 at 17:37 -

Brawo Komitety Strajkowe.

http://kurierwilenski.lt/2011/09/16/kolejny-wiec-w-obronie-szkolnictwa-polskiego/
http://kurierwilenski.lt/2011/09/22/oswiadczenie/
http://kurierwilenski.lt/2011/09/21/wiec-w-obronie-szkolnictwa-polskiego-na-litwie/
http://kurierwilenski.lt/2011/09/27/oswiadczenie-w-sprawie-wypowiedzi-ministra-oswiaty-i-nauki-rl-gintarasa-steponaviciusa/
http://kurierwilenski.lt/2011/09/21/porozumienia-brak-%e2%80%94-znowu-bedzie-strajk/
http://yigg.de/neu?exturl=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2011%2F09%2F03%2Frezolucja-akcji-protestacyjnej%2F&exttitle=Rezolucja akcji protestacyjnej
http://digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2011%2F09%2F03%2Frezolucja-akcji-protestacyjnej%2F&title=Rezolucja akcji protestacyjnej
http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2011%2F09%2F03%2Frezolucja-akcji-protestacyjnej%2F&title=Rezolucja akcji protestacyjnej
http://www.stumbleupon.com/submit.php?url=http://kurierwilenski.lt/2011/09/03/rezolucja-akcji-protestacyjnej/
http://reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2011%2F09%2F03%2Frezolucja-akcji-protestacyjnej%2F&title=Rezolucja akcji protestacyjnej
mailto:?subject=Rezolucja akcji protestacyjnej&body=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2011%2F09%2F03%2Frezolucja-akcji-protestacyjnej%2F
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2011%2F09%2F03%2Frezolucja-akcji-protestacyjnej%2F&title=Rezolucja akcji protestacyjnej
http://www.gwar.pl/DodajGwar.html?u=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2011%2F09%2F03%2Frezolucja-akcji-protestacyjnej%2F
javascript:window.print();
http://www.wykop.pl/dodaj?url=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2011%2F09%2F03%2Frezolucja-akcji-protestacyjnej%2F
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2011%2F09%2F03%2Frezolucja-akcji-protestacyjnej%2F
http://kurierwilenski.lt/2011/09/03/rezolucja-akcji-protestacyjnej/


To HISTORYCZNA REZOLUCJA.
I ważne ,że nie na klęczkach.
Ile będziecie domagali się, tyle macie szanse otrzymać.
To strajkujący stawiają warunki , a nie rządzący.
I nie dajcie się wyprowadzić w pole różnymi propozycjami jednostronnych „kompromisów” i tak
pogarszających sytuację polskiej oświaty.
Podoba mi się, że nie tylko żadacie odwołania antypolskich zapisów w ustawie, ale i domagacie
się praw.
I tak w stosunku do Katalonczyków , Tyrolczków i Słowieńców w Italii, Szwedów w Finlandii
wasze postulaty są nad wyraz skromne.
„przywrócenia egzaminu z języka polskiego ojczystego na listę obowiązkowych egzaminów
maturalnych, zwiększenie dodatku finansowania koszyczka ucznia dla szkół z wykładowym
językiem mniejszości narodowej do 50%, rezygnacji z artykułu 30.8 Nowej Ustawy o Oświacie,
która wprowadza zaskakującą dyskryminację uczniów szkół polskich zakładając, że przy braku
wymaganej ilości uczniów w miejscowościach wiejskich szkoły polskie muszą być likwidowane,
natomiast szkoły litewskie (nawet przy jeszcze mniejszej ilości uczniów) muszą być
zachowane.”

Polska na Was patrzy z podziwem ,jesteśmy z was dumni i organizujemy „oddolne” wsparcie.
Śmiało.

2. Józef, Wrzesień 3, 2011 at 17:39 -

„Pan daje siłę swojemu Ludowi”
-tak odpowiadali wierni 16-12-1980 podczas dziękczynnej za wygrany strajk ze słusznymi
postulatami. Mszy Świętej przewodniczył kard. Franciszek Macharski następca Kard. Karola
Wojtyły na stolcu Krakowskim i wspólnie z bp. Gdańskim Lechem Kaczmarkiem poświęcił pomnik
Gdańskich 3-krzyży. Nie wiem czemu na murze Stoczni nieopodal krzyży napisali z błędem: „Pan
da siłę swojemu Ludowi” -inaczej niż wołało wtedy ok. 500000-osóbw na Eucharystycznym
polowym zgromadzeniu, -”Daje” a nie „Da”

Życzę Siostrom i Braciom Polakom na Litwie osiągnięcia celu zapisanego w postulatach aby też
można było Bogu dziękować niebawem wśród licznie zgromadzonych na uroczystej Eucharystii
jak w Gdańsku, -że „Pan daje siłę swojemu Ludowi” Zobowiązuję się uczestniczyć osobiście -jak
Bóg pozwoli bo to że „daje” jest pewniejsze niż że „da”… -nie zróbcie tego błędu jak w
Gdańsku. Niuanse i finezje Polskiego języka potrafimy tylko my Polacy rozróżniać i cieszyć się z
jego obfitości tak jak z końcówki tego refrenu: Pan daje swojemu

3. Józef, Wrzesień 3, 2011 at 17:40 -

„Pan daje swemu Ludowi błogosławieństwo POKOJU”

4. Wlodyjowski, Wrzesień 3, 2011 at 17:56 -

Niech Was Bog blogoslawi.

5. czarek, Wrzesień 3, 2011 at 18:26 -

Uwaga :protestujacy powinni utworzyc centralny,skoordynowany komitet strajkowy ktory by
reprezetowal wszystkich protestujacych.Ktory w wypadku dialogu bylby strona
reprezancyjna.Ktory podejmowal by decyzje i informowal .

6. Kmicic, Wrzesień 3, 2011 at 18:46 -

http://pokolenie-jp2.pl/
http://pokolenie-jp2.pl/


do czarek 5:
Taki Komitet powstaje.
I w Polsce myślimy o utworzeniu centrum koordynacji akcji wspierających strajkujących na LT.

7. wojtas, Wrzesień 3, 2011 at 22:23 -

Polska jest z Wami. Czas skończyć z dyskryminacją i szkalowaniem Polaków na Litwie! W Polsce
miejscowości gdzie mieszkają Litwini mają podwójne nazwy na tablicach w dwóch językach! Ale
najpierw trzeba przepędzić Tuska i jego POlityków z Sejmu…

http://vod.gazetapolska.pl/413-wiec-w-obronie-szkolnictwa-polskiego-wilno

8. Jaśko, Wrzesień 3, 2011 at 22:31 -

Do Kmicica: Chciałbym się z Tobą skontaktować, czy adres e-mail siecwilno@interia.pl jest
nadal aktualny? Próbowałem się skontaktować parę tygodni temu, lecz niestety bez powodzenia
:-/

9. Paramon, Wrzesień 3, 2011 at 22:45 -

Józef to chyba katolicki klecha, czyż nie?

10. Józef, Wrzesień 3, 2011 at 23:52 -

Paramon, -ciekawość to pierwszy stopień do piekła.

11. Budzik, Wrzesień 4, 2011 at 00:12 -

Paramon 9

Oszczędź sobie Panie kolego, ten wniosek to „zbytek błyskotliwości”. Co za pytanie i jakiej
odpowiedzi oczekujesz? Chcesz kogoś obrazić, czy pytasz o swoje szanse na naukę w
seminarium duchownym?

Paramon, jeśli odczuwasz powołanie, polecam seminarium w Lądzie nad Wartą. W otoczeniu
wspaniałej architektury i lotnych umysłów znajdziesz czas na refleksję nad samym sobą

12. Adam81w, Wrzesień 4, 2011 at 00:40 -

„Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów
Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i dusz
Śpiewali wiec, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał
I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał

Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!

Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas
I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast”

Jacek Kaczmarski – Mury

http://vod.gazetapolska.pl/413-wiec-w-obronie-szkolnictwa-polskiego-wilno
mailto:siecwilno@interia.pl
http://pokolenie-jp2.pl/
http://www.poloniawilno.fora.pl


—

Rodacy kochamy was!

13. Kmicic, Wrzesień 4, 2011 at 00:42 -

do Jaśko:
Powtórz, pewnie wakacje.

14. Józef, Wrzesień 4, 2011 at 01:06 -

Budzik, -Paramonow to łomiarz, którego stracono w 1955r światek doliniarski śpiewał o tym
swoiste pioseneczki a znalazł się też jak widać ideowy wnuk z nickiem.

Może pytanie o księdza to Freudowska pomyłka, -gość żałuje za idiotyczne posty i gotów się
wyspowiadać z dokazywania zanim palnie jeszcze głupiej?

15. czarek, Wrzesień 4, 2011 at 04:33 -

do Adam post12
Nie na temat ale ciekawe !
Piosenka ktora zacytowales jest napisana i zaspiewana przez katalonskiego poete -piosenkarza
Lluis Llach .Slowa piosenki w orginale roznia sie troche od slow napisanych przez
Kaczmarskiego. Piesn po katalunsku nazywa sie „l,estaca ” (kolek,wiez ) Slowa piesni mowia jak
to jeden stary czlowiek mowi do drugiego mlodego ze wiezi ich kolek .Gdyby tak wspolnie jeden
z nich pociagnal w jedna strone i ten drugi puzniej pociagnal w druga strone to kolek by upadl
(tombe-runa) i ich uwolnil. Jest to piesn mowiaca o pragnieniu wolnosci i jednosci aby ta
wolnosc osiagnoc. Ale to wlasnie po polsku ,napisana i zaspiewana przez Jacka Kaczmarskiego
stala sie piesnia protestu . Tutaj masz link jak spiewa ” l,estaca ” Lluis Llach w 1985 na
stadionie Barcelony .
http://www.youtube.com/watch?v=6pkxj378FLg&feature=related

,

16. ben, Wrzesień 4, 2011 at 09:33 -

I w ten sposób, być może, pojawią się pośród mniejszości polskiej w RL nowi liderzy, którzy
będą w stanie swoim działaniem i uporem przeciwstawić się wszelkim antypolskim ciągotkom
nacjonalistów litewskich. Świetnie.

17. Kmicic, Wrzesień 4, 2011 at 13:06 -

W czasie takich historycznych wydarzeń kształtują się charaktery. Tak było zawsze w polskiej
historii. Samo uczestnictwo w tym proteście i w strajku uczniowskim na wzór tego we Wrześni
sprzed 110 lat pozostawi już pozytywny ślad w psychice nadwilejskiego polskiego
narodu.Przypomina się Solidarność i walka o język i zachowanie tożsamości narodowej w
czasach okupacji i pod zaborami.Wtedy walczono z germanizacją i rusyfikacją, teraz z
litwinizacją.Różnica jest niewielka i paradoksalna, wtedy walczono z totalitaryzmem zaborców,
który się z tym nie krył. Dzisiaj walczymy w państwie należącym do struktur światłej i
tolerancyjnej Europy, w państwie , któremu przez wiele lat udawało się Europę i Polskę
oszukiwać.Deklarowano – mówiono jedno ,a czyniono zupełnie odwrotnie.Przyszedł czas na
powiedzenie SPRAWDZAM i sprawdzają to litewscy Polacy.
Toczy się przy okazji tego Pl-LT konfliktu walka o prawdziwe oblicze cywilizacji w całym regionie
Pribaltiki i realne standardy we wspólnym europejskim domu.

http://pokolenie-jp2.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=6pkxj378FLg&feature=related


18. Dominik Wilczewski, Wrzesień 4, 2011 at 18:31 -

@ Kmicic
„Toczy się przy okazji tego Pl-LT konfliktu walka o prawdziwe oblicze cywilizacji w całym
regionie Pribaltiki i realne standardy we wspólnym europejskim domu”

Kmicic mówi językiem Gorbaczowa, ciekawe…

19. elpopo, Wrzesień 4, 2011 at 18:43 -

Ale strajk nie powinien według mnie polegać na niechodzeniu do szkoły. Nawet we Wrześni
dzieci po prostu odpowiadały po polsku. Ja bym w ten sposób manifestował swoje
niezadowolenie. Zawsze odpowiadac po polsku dodając, że jest to forma protestu. Na
wychowaniu patriotycznym albo bym się nie odzywał, albo także mówił po polsku. Jest wiele
form protestu. Można zrobić jednodniowy strajk okupacyjny. To też w TV pokażą.

20. czarek, Wrzesień 5, 2011 at 00:20 -

Przeczytalem przed chwila kometarz na wilnotece o wizycie Tuska i..nie podoba mi sie Wydaje
mi sie ze cala sprawa sie „rozmydla ” Obym sie mylil .
post 17 – Masz duzo racji w tym co napisales .Panstwa baltyckim pozwolono wejsc do U.E. bez
glebszego zastanowienia .No bo jak mozna bylo wytlumaczyc ze w panstwie demokratycznym
40% ludnosci pozbawiona bylo obywatelstwa (mniejszosc Rosjan ) Na Lotwie gdzie rdzenni
Lotysze stanowia mniej niz 50% jezykiem urzedowym jest tylko Lotewski .Litwa ?-po co sie
powtarzac . Tak wiec panstwa tym pozwolono do przylaczenia sie do rodziny demokratycznych
panstw majac nadzieje ze z czasem potrafia w demokratyczny ,cywilizowany sposob znalesc
rozwiazanie problemow . Jak narazie tylko w Estoni widac pozytywne zmiany .Od zeszlego roku
wszystkie nowo narodzone dzieci ,obojetne od przynaleznosci etnicznej ,automatycznie
uzyskuja estonskie obywatelstwo .

21. Kmicic, Wrzesień 5, 2011 at 00:55 -

do elpopo 19;
Ocszczędza się w ten sposób polskie szkoły i polskich nauczycieli. To dobry pomysł.

22. Kmicic, Wrzesień 5, 2011 at 01:03 -

Do czarek 20:
Masz rację, powołanie kolejnego zespołu „ekspertów” to nic innego jak rozmycie protestu.
Słusznie pisze Pan Wojniłło,że to najlepszy i rutynowy sposób by sprawę u….ć.
Cała nadzieja w suwerenności decyzyjnej i młodości tego ruchu.Jest szansa ,że w ciągu 2
tygodni komitety strajkowe okrzepną i przygotują się do , pewnej moim zdaniem,kontynuacji
strajku w jeszcze mocniejszej formie i treści.

23. ben, Wrzesień 5, 2011 at 10:36 -

Warto byłoby zdopingować „nowych liderów”, którzy właśnie zaistnieli w trakcie piątkowej
manifestacji, do dalszych działań na rzecz polskiej mniejszości w RL.

24. Anonim, Wrzesień 5, 2011 at 15:39 -

http://polska-litwa.blogspot.com


Polecam tekst posła Górskiego w Salonie24
Tu fragment
Jeśli ktoś wsłuchał się w wypowiedź premiera Kubiliusa przy okazji spotkania z premierem
Tuskiem, to pobrzmiewały właśnie te nuty. Premier Litwy przekonywał, że rząd litewski dba o
polską mniejszość, a polska oświata w tym kraju ma się świetnie. „Staramy się zapewnić
wszystkim dzieciom możliwość dobrej nauki języka ojczystego” – zapewniał Kubilius, który nie
przyznał, że ustawa jest dyskryminująca, tylko powiedział, że „to jest opinia przedstawicieli
polskiej mniejszości na Litwie”.
Należy też zadać pytanie, co tak naprawdę może osiągnąć taka grupa robocza? Jest mało
prawdopodobne, by wspólna „rekomendacja” stwierdziła jednoznacznie, że trzeba zmienić
ustawę oświatową i wprowadzić zapisy bardziej korzystne dla polskiej mniejszości, skoro Litwini
uważają, że nie ma tego problemu. Jeśli nawet w takiej „rekomendacji” znalazłby się taki
postulat, to pamiętajmy, że jest to ciało międzyrządowe, a nie komisja Sejmu litewskiego. Już
wielokrotnie rząd litewski coś obiecywał Polakom, jak choćby zmianę zasad pisowni nazwisk
mniejszości, a później Sejm litewski niweczył zapowiedzi rządu. I przedstawiciele rządu
litewskiego bezradnie rozkładali ręce. Twierdzili, że chcieli dobrze, ale Sejm zrobił inaczej.
Jaką mamy gwarancję, że teraz nie będzie tak samo, jak wcześniej bywało? Nie ma żadnej
pewności nie tylko co do tego, że wspólny zespół osiągnie konsensus i wyda wspólne
stanowisko korzystne dla polskiej mniejszości, ale także, że litewscy posłowie zastosują się do
tej „rekomendacji” i zmienią ustawę o oświacie. Myślę, że znów Litwini postawią na swoim i nic
konkretnego nie zrobią.
Obawiają się tego przedstawiciele polskiej mniejszości, dlatego nie odwołali strajku, a jedynie go
„zawiesili”. Dla polskiego rządu jest ważne, aby to „zawieszenie” strajku utrzymało się do
wyborów i wrażenie sukcesu tuskowej dyplomacji nie zostało zaprzepaszczone”
Przykro to mówić, bo to typowa Schadenfreude, ale poseł ma świętą rację. Nic Tusk nie
osiągnął, bo i nic osiąnać nie mógl.Zrobil klasyczną pokazuchę.
Jest i też optymistyczny element, Wilniucy nie powinni więcej temu krętaczowi wierzyć,
a po 2 vtygodniach wznowić strajk, bo tylko w ten sposób mogą cpokolwiek osiągnąć.

25. Anonim, Wrzesień 5, 2011 at 15:40 -

http://arturgorski.salon24.pl/339659,kolejny-pozorny-sukces-w-wilnie
Cały tekst posła Górskiego.

26. Adam81w, Wrzesień 5, 2011 at 15:59 -

Strajk musi być wznowiony!

27. Jaśko, Wrzesień 5, 2011 at 22:40 -

Do Kmicica: Sprawdź mail, wysłałem Ci wiadomość 

28. Kmicic, Wrzesień 6, 2011 at 00:04 -

do Jaśko 27;
Odebrałem. Jutro odpowiem.
Pozdrawiam
Do Adam81w 26;
Też nie widzę innej możliwości.

29. Powiłas, Wrzesień 7, 2011 at 08:48 -

do 7 Wojtas
to nie miejsce ani czas na przenoszenie sporów politycznych z Polski na obronę Wilniuków.

http://arturgorski.salon24.pl/339659,kolejny-pozorny-sukces-w-wilnie
http://www.poloniawilno.fora.pl


Po i PIS zachowują wspólny front w sprawie obrony polskiego szkolnictwa na Litwie.

30. Kmicic, Wrzesień 7, 2011 at 17:00 -

Nie tylko PO i PIS zachowują ( i myślę,że tak pozostanie)wspólny front w sprawie obrony
polskiego szkolnitwa na LT i innych praw polskich autochtonów w tym antypolskim kraju.
Właściwie wszystkie liczące się ugrupowania polityczne w RP są zgodne w tej skandalicznej
sprawie.Np.pod petycjami w PE podpisali się europosłowie z wszystkich partii, aktywny
poprzednio był PSL(Kalinowski), a ostatnio PJN,UPR i partia Jurczyka mocno wsparły strajki
polskich uczniów.

31. H. Lis, Wrzesień 8, 2011 at 00:54 -

do Kmicic 30.
No pewnie. Tusk nie dba wyłącznie o swoją eurokarierę i nie otrzymał od pięknej Angeli
przyrzeczenia, że zostanie w Europie kimś ważnym. To są bzdury, Mospanie. Kosmopolici z PO
dbają głównie o wyborczy wynik, który zapewni im nadal pełne kieszenie. To jest postawa z
czasów saskich – Moskwa nam terac przyjacielem (nikt chyba nie wierzy, że lietuviska sitwa nie
jest sterowana z Moskwy, czy ktoś wierzy?). Ta pierwsza w dziejach polskich postpolityka
skończyła się żałośnie. Nadzieja w Litwinach-Polakach, że utrudnią implementację postpolityki w
Polsce.

32. Budzik, Wrzesień 8, 2011 at 10:07 -

H. Lis 31
Porównanie współczesnych czasów do czasów saskich? Pierwsza postpolityka – okres
panowania Wettinów? Ciekawe i dające do myślenia.

33. stasis, Wrzesień 13, 2011 at 10:52 -

czy naprawde sytuacja polskiego szkolnictwa na Litwie jest najpiekniejsza na swiecie?

34. Wincukowa, Wrzesień 15, 2011 at 11:45 -

Sytuacja „najpiękniejszą” być nie może. Pani tak, Pani może. Pan może. A sytuacja nie.
Panie Stasiu, odwrócic to lustro od siebie nareście! Najpięknieszy, tak!
I napisać jakiekolwiek drugie własne zdanie.I proszę przestać jak dzięciół robić dziure w mózgu
powtarzajac bezmyślnie to samo bez argumentów. Tu wam nie tam, tu poważne towarzystwo
czyta i pisze!:))

35. Politolog, Wrzesień 22, 2011 at 00:01 -

Kmicic
To prawda, wszystkie siły polityczna w Polsce na temat sytuacji Polaków na Wileńszyźnie
wypowiadają się jednogłośnie, no może z wyjątkiem europosła Kamińskiego, który do końca nie
rozumie skąd wieje wiatr historii.

36. Kmicic, Październik 8, 2011 at 04:16 -

Powyższe postulaty powinny być wywieszone, w kilku językach, w każdej polskiej szkole na



drzwiach wejściowych.WIELKIMI LITERAMI.

Żądamy:

1*
odwołania zapisów przyjętej Ustawy o oświacie oraz programów kształcenia ogólnego,
dotyczących kształcenia mniejszości narodowych już na najbliższej, jesiennej, sesji Sejmu RL;

2*
rezygnacji z ujednolicenia egzaminu z języka litewskiego ojczystego i państwowego na maturze;

3*
przywrócenia egzaminu z języka polskiego ojczystego na listę egzaminów obowiązkowych na
maturze;

4*
rezygnacji z dyskryminującego postulatu zachowania szkoły litewskiej kosztem polskiej.

37. media.efhr.eu » Resolution of the Protest Action, Listopad 7, 2011 at 22:20 -

[...] http://kurierwilenski.lt/2011/09/03/rezolucja-akcji-protestacyjnej/ [...]
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12 11 2011, 18:38
Litwa/ W Duksztach poświęcono nowe, 22 nagrobki żołnierzy z 1920 r.
Komentarze: 3
12 11 2011, 18:37
Włochy/ Obiad Berlusconi-Monti, symboliczne przekazanie władzy
Komentarze: 1
12 11 2011, 18:36
Rosja/ Kudrin: świat pogrąża się w nowym kryzysie finansowym
Komentarze: 1
11 11 2011, 17:55
Kanclerz Merkel nie wyklucza rozwiązania wojskowego w sprawie Iranu
Komentarze: 1
11 11 2011, 17:53
Niemcy/ Większość wierzy, że euro przetrwa aktualny kryzys
Komentarze: 2
11 11 2011, 17:15
Polska/ Ulicami Warszawy przeszła defilada historyczna
Komentarze: 11
11 11 2011, 17:11
Łukaszenka: Należy przygotowywać ludność do partyzantki
Komentarze: 12
11 11 2011, 15:38
KE: pomyłka S&P to „poważny incydent”
Komentarze: 1
11 11 2011, 13:42
Prasa: Łukaszenka nie pojął, kto jest winien kłopotów gospodarczych
Komentarze: 2
10 11 2011, 20:53
Litwa/ Rząd wkrótce wesprze finansowo szkoły litewskie w Polsce
Komentarze: 4
10 11 2011, 17:27
Litwa/ W Wilnie rozpoczęły się obchody Święta Niepodległości Polski
Komentarze: 1
10 11 2011, 17:20
RealClearPolitics: 5 powodów, dla których USA nie uderzą na Iran
Komentarze: 1
10 11 2011, 16:02
Ekspert: projekty Gazpromu mogą go doprowadzić do bankructwa
Komentarze: 2
10 11 2011, 12:40
„Economist”: Euro w spirali śmierci
Komentarze: 3
10 11 2011, 12:26
KE: powraca ryzyko recesji w UE
Komentarze: 1
10 11 2011, 12:03
Rocznica egzekucji przed Ścianą Straceń mija w Święto Niepodległości
Komentarze: 1
10 11 2011, 11:42
25 lat temu w więzieniu w Barczewie zmarł nazistowski zbrodniarz Erich Koch
Komentarze: 1
9 11 2011, 17:54
Eurostat: Polska trzecim producentem zbóż w UE
Komentarze: 1
9 11 2011, 16:49
Iran/ Zachód rozważa kolejne sankcje wobec Teheranu, Rosja się odcina

http://kurierwilenski.lt/2011/11/12/litwa-w-duksztach-poswiecono-nowe-22-nagrobki-zolnierzy-z-1920-r/
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http://kurierwilenski.lt/2011/11/10/ekspert-projekty-gazpromu-moga-go-doprowadzic-do-bankructwa/
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Komentarze: 0
9 11 2011, 16:21
KE chce wspierać małe i średnie firmy w ekspansji na rynkach poza UE
Komentarze: 0
9 11 2011, 13:28
Izrael/ Szaul Mofaz: Europejskie stolice są w zasięgu irańskich rakiet
Komentarze: 3
9 11 2011, 12:54
„Wiedomosti”: Rosja będzie mogła zakręcić kurek z gazem Polsce
Komentarze: 9
9 11 2011, 08:27
Włochy/ Berlusconi zapowiada dymisję po uchwaleniu ustawy, chce wyborów
Komentarze: 4
9 11 2011, 08:25
Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie – sanktuarium żołnierskie
Komentarze: 1
8 11 2011, 21:20
MAEA: Iran pracował nad bronią nuklearną przynajmniej do 2010 r.
Komentarze: 3
8 11 2011, 21:16
KE: bardzo niepokojąca sytuacja we Włoszech
Komentarze: 1
8 11 2011, 21:15
Polska/ Bogdan Borusewicz marszałkiem Senatu VIII kadencji
Komentarze: 6
8 11 2011, 13:48
Izrael /Barak: nie podjęto decyzji ws. ataku na Iran
Komentarze: 5
8 11 2011, 08:01
Polsko-litewski zespół ds. edukacji bez porozumienia
Komentarze: 6
7 11 2011, 16:34
Polska/ Warszawa świętuje urodziny Marii Skłodowskiej-Curie
Komentarze: 8
7 11 2011, 15:58
Polska/ Sielatycki: są rozbieżności w Polsko-Litewskim Zespole ds. edukacji
Komentarze: 9
7 11 2011, 12:50
Rosja/ „Wiedomosti” krytykują Cyryla za wypowiedź o 1612 roku
Komentarze: 8

Gorące tematy

9 11 2011, 23:26
Litwa/ Tomaszewski negatywnie o zespole ds. problemów mniejszości
Komentarze: 19
9 11 2011, 08:26
93. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
Komentarze: 12
7 11 2011, 22:40
Litwa/ Premier proponuje powołanie zespołu ds. problemów mniejszości
Komentarze: 13
7 11 2011, 16:19
Rosja/ Uczczono 94. rocznicę przewrotu bolszewickiego 1917 roku
Komentarze: 11
4 11 2011, 22:25

http://kurierwilenski.lt/2011/11/09/ke-chce-wspierac-male-i-srednie-firmy-w-ekspansji-na-rynkach-poza-ue/
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http://kurierwilenski.lt/2011/11/08/polsko-litewski-zespol-ds-edukacji-bez-porozumienia/
http://kurierwilenski.lt/2011/11/07/polska-warszawa-swietuje-urodziny-marii-sklodowskiej-curie/
http://kurierwilenski.lt/2011/11/07/polska-sielatycki-sa-rozbieznosci-w-polsko-litewskim-zespole-ds-edukacji/
http://kurierwilenski.lt/2011/11/07/rosja-wiedomosti-krytykuja-cyryla-za-wypowiedz-o-1612-roku/
http://kurierwilenski.lt/2011/11/09/litwa-tomaszewski-negatywnie-o-zespole-ds-problemow-mniejszosci/
http://kurierwilenski.lt/2011/11/09/93-rocznica-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/
http://kurierwilenski.lt/2011/11/07/litwa-premier-proponuje-powolanie-zespolu-ds-problemow-mniejszosci/
http://kurierwilenski.lt/2011/11/07/rosja-uczczono-94-rocznice-przewrotu-bolszewickiego-1917-roku/


Litwa/ Dni Kultury Polskiej w Wilnie
Komentarze: 22
4 11 2011, 17:06
HSBC: Europa Środkowo-Wschodnia narażona na kryzys zadłużenia
Komentarze: 14
4 11 2011, 16:58
Litwa/ Minister oświaty widzi postęp w realizacji ustawy o oświacie
Komentarze: 11
4 11 2011, 12:55
Białoruś/ Zakaz Karty Polaka dla urzędników – w parlamencie
Komentarze: 22
1 11 2011, 19:51
Polska/ Prezydent Komorowski podziękował załodze Boeinga 767
Komentarze: 34
29 10 2011, 19:17
Litwa/ Wiec nacjonalistów w 72. rocznicę odzyskania Wilna
Komentarze: 45
28 10 2011, 17:33
Ukraina/ Polacy przygotowują się do Dnia Wszystkich Świętych
Komentarze: 20
28 10 2011, 16:58
Ukraina/ Janukowycz nie jest przeciwny nazwaniu lotniska imieniem Bandery
Komentarze: 15
28 10 2011, 12:28
400 lat temu car Wasyl Szujski złożył hołd Zygmuntowi III Wazie
Komentarze: 38
25 10 2011, 17:05
Litwa/ W Wilnie wystawa prezentująca historię polskich Żydów
Komentarze: 28
21 10 2011, 16:37
Litwa/ Degutienė apeluje o przyśpieszenie ustawy o pisowni nazwisk
Komentarze: 47

Polecamy
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