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Trybunał w Strasburgu odrzucił skargę w
sprawie szkoły im. Emilii PlaterKomentarz
Renaty Cytackiej: Trybunał zajmuje się
przecinkami, a nie sednem
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w
Strasburgu odmówił rozpatrzenia skargi Renaty
Cytackiej, która wraz z jeszcze 6 osobami
zaskarżyła decyzję władz litewskich
niezezwalającą nazwać szkołę imieniem Emilii
Plater pisanym według zasad pisowni polskiej.

O decyzji Trybunału poinformowało litewskie
Ministerstwo Sprawiedliwości. Na internetowej
stronie Ministerstwa podano, że Trybunał odrzucił
skargę, ponieważ Cytacka „nie wykorzystała wszystkich środków prawnych na Litwie”.

Trybunał zwrócił  także uwagę, że pozostałe 6 osób nie podpisały wniosku, a Cytacka nie
przedstawiła Trybunałowi żadnych dokumentów potwierdzających, że może je reprezentować.

Renata Cytacka zwróciła się do Trybunału po tym, jak władze Litwy zabroniły nazwać szkołę w
Ławaryszkach (rejon wileński) imieniem Emilii Plater, a nie w litewskiej t ranskrypcji „Emilii Pliaterytė”.

Emilia Plater jest  polską i litewską bohaterką narodową. W czasie powstania listopadowego była
kapitanem Wojska Polskiego. 
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Emilii Plater, a nie w litewskiej t ranskrypcji „Emilii Pliaterytė”.

Cytacka: Trybunał zajmuje się przecinkami, a nie sednem sprawy
„Po raz kolejny raz Trybunał zajmuje się przecinkami, a nie sednem sprawy“ – skomentowała PL
DELFI decyzję Trybunału Renata Cytacka.
Cytacka zapewnia, że sprawa nie jest  zakończona. „Uzupełnimy luki i będziemy dalej brnąć tą
drogą“ – oświadczyła Cytacka. Jej zdaniem Trybunał odrzucił  tylko ich skargę, nie odrzucił  skargi
złożonej przez samorząd rejonu wileńskiego. „Skargę złożyłam jako przedstawiciel Rady Szkoły w
Ławaryszkach, której jestem honorowym członkiem. Nie przeszliśmy całej drogi sądowej,
ponieważ sąd uznał, że to samorząd jest  stroną w procesie“ – wyt łumaczyła Renata Cytacka,
która na codzień pracuje jako sekretarz Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI.
Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, t rzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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