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Państwo litewskie jest gotowe pomóc w
utworzeniu Centrum Kultury i Oświaty
Litewskiej oraz przedszkola w Suwałkach –
powiedział premier Litwy Saulius Skvernelis.

W środę przebywający z wizytą w Polsce
premier Saulius Skvernelis powiedział, że o
takie centrum prosi mieszkająca w tym mieście
wspólnota litewska, dlatego państwo litewskie
jest gotowe pomóc i szukać wspólnych
rozwiązań, dotyczących utworzenia takiej
placówki.

W komunikacie prasowym rząd poinformował,
że Skvernelis podczas spotkania z litewską
wspólnotą podkreślił, iż w razie potrzeby Litwa
pomoże finansowo.

„Byłaby możliwość do spotkań, do
wzmocnienia wspólnoty, reprezentowania
Litwy, a także organizowania imprez
kulturalnych, zajęć pozalekcyjnych” –
powiedział premier.

Kwestia placówki, która byłaby miejscem
spotkań dla litewskiej społeczności, była
poruszona podczas spotkania Skvernelisa z
prezydentem Suwałk Czesławem
Renkiewiczem. Włodarz Suwałk powiedział, że
utworzenie Centrum Kultury i Oświaty
Litewskiej jest na liście jego prac. Zwrócił
uwagę na to, że obecnie największym
problemem jest znalezienie odpowiedniego
budynku i przekazanie go dla litewskiej
wspólnoty. Jednak Renkiewicz zapewnił, że ta
sprawa zostanie rozwiązana – wskazał w
komunikacie litewski rząd.
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Mieszkający w Polsce Litwini chcą, aby w
planowanym centrum działało również
litewskie przedszkole. Skvernelis powiedział,
że w tej sprawie do prezydenta Suwałk
zwróciło się 80 litewskich rodzin.

Premier zaznaczył, że z prezydentem Suwałk
omówił warianty miejsc, gdzie takie
przedszkole mogłoby powstać. Zastanawiano
się też nad tym, czy lepiej dla litewskiej
wspólnoty przekazać budynek czy raczej
działkę.

„Na początku września spotkam się z
premierem Polski, poruszymy ten temat. W
każdym bądź razie Litwa uczyni wszystko, aby
zarówno centrum jak i przedszkole były
nowocześnie urządzone” – zapewnił premier.

Jeżeli budowa centrum potrwa, to w jednym z
przedszkoli w Suwałkach mogłaby powstać
tymczasowa litewska grupa przedszkolna.
Mówiono o tym podczas spotkania Skvernelisa
i Renkiewicza.

Podczas środowej wizyty w Polsce premier
zwrócił uwagę na wyjątkowo dobre relacje
polsko-litewskie.

„Dostrzegamy dobrą perspektywę stosunków
dwustronnych. Kierując obecnym litewskim
rządem na Litwie, Polska i nadal będzie
zarówno strategicznym partnerem jak i
przyjacielem Litwy. Cieszę się z intensywnej i
produktywnej współpracy regionalnej.
Suwalszczyzna jest bardzo ważna dla Litwy.
Mamy tu dużą społeczność litewską. Są to
zarówno lojalni obywatele Polski, jak i ludzie,
pielęgnujący litewską kulturę i tradycje, nawet
takie, o których nie wszędzie pamiętają na
Litwie” – mówił premier.

Szef litewskiego rządu zwrócił uwagę na to, że
nierozwiązana jest jeszcze kwestia
podręczników dla litewskich szkół w Polsce.

„Reforma oświaty trwa również w Polsce. Takie
same kwestie dotyczące kompletacji klas,
liczby uczniów, ale jako że w tym wypadku na
Litwie stosowane są wyjątki, jest indywidualne
podejście do szkół mniejszości narodowych, to
tego samego spodziewamy się też ze strony
władz Polski” – powiedział Skvernelis.

W środę premier wziął udział w uroczystej
Mszy św. w Puńsku, uczcił pamięć Antanasa
Baranauskasa przy jego pomniku i nad kryptą
w sejneńskiej bazylice, gdzie litewski poeta jest
pochowany. Oddał też hołd ofiarom katastrofy
smoleńskiej przed poświęconym im pomnikiem
oraz polskim i litewskim żołnierzom,
pochowanym na cmentarzu w
Berżnikach. Skvernelis odwiedził też byłe
seminarium duchowne w Sejnach.

W sierpniu 2017 roku premier Litwy odwiedził
wspólnotę litewską w Puńsku. 
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