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Tomaszewski: Linkevičius próbuje przełamać lody
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Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie oraz
europoseł Waldemar Tomaszewski sądzi, że
wczorajsze spotkanie ministrów spraw
zagranicznych Polski i Litwy to jest sukces
zarówno Radosława Sikorskiego, jak i Linasa
Linkevičiusa.

Wczoraj w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej lider
AWPL oświadczył, że „To sukces ministra Radosława
Sikorskiego i wygrana realizowanej przez niego
polityki”. Dzisiaj w rozmowie z PL DELFI podkreślił, że jest to również zwycięstwo litewskiego ministra. „W
pewnym sensie jest to również sukces Linkevičiusa, który ma odwagę i próbuje przełamać lody” -
powiedział Tomaszewski.

Europoseł podkreślił, że jeśli nie zostaną zrealizowane żądania polskiej mniejszości to AWPL może
nawet opuścić koalicję rządzącą. „Polacy chcą zachować tylko to, co posiadali w ciągu ostatnich 20 lat
niepodległości kraju“ -  powiedział dla PAP-u Tomaszewski.

Odwołanie Ustawy o oświacie

Lider AWPL powiedział, że ich partia nadal będzie żądać odwołania nowelizacji Ustawy o oświacie, która
przewiduje ujednolicony egzamin maturalny z języka państwowego. Wczoraj w Solecznikach litewski
premier Algirdas Butkevičius oświadczył, że Ustawa nie będzie odwołana, natomiast będą wprowadzone
ulgowe kryteria oceny prac egzaminacyjnych dla uczniów ze szkół mniejszości narodowych. 

„Nadal żądamy odwołania Ustawy o oświacie, ponieważ nie ma żadnych argumentów, aby został
zmieniony system, który f unkcjonował przez 20 lat. Rozumiem jednak, że w tym roku nie uda się zmienić
Ustawy, a uczniowie muszą zdawać maturę, dlatego zabiegamy o ulgi już w tym roku. Chodzi nam o
mniejszą ilość znaków w wypracowaniu oraz większą ilość autorów do wyboru” -  zaznaczył Waldemar
Tomaszewski.

Podziel się:

Wszelkie inf ormacje 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, trzeba obowiązkowo podać
DELFI jako źródło.
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