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Lewandowska: Bez decyzji nie ma polskości
Polskiego szkolnictwa na Litwie nie udało się zniszczyć w czasach stalinowskich. O istnienie tych szkół Polacy
walczyli w czasie, gdy ujawnienie swoich poglądów, podkreślanie przynależności narodowej, było naprawdę
niebezpieczne.
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 Najgorszy okres polskie szkoły przeszły jednak później, na przełomie lat 70. i 80, gdy represje przycichły. Po prostu
wielu Polaków wybrało wygodę i zapisywało swoje dzieci do szkół rosyjskich. Uważali, że będzie się bardziej opłacać, że
będzie łatwiej w życiu…

Polskie szkoły umierały po cichu, nikt po nich nie płakał, a jak się okazało – łatwiej w życiu wcale nie było po rosyjskiej
maturze. Teraz, kiedy mówimy o stanie polskiej oświaty, nauczaniu języka ojczystego, najczęściej przyczyny
niedociągnięć szukamy w systemie. System jest wadliwy, ale nie on ostatecznie decyduje.

Bo żadne prawa i możliwości nie zagwarantują obecności polskiej kultury i języka na Wileńszczyźnie. Decyzje o
utożsamieniu się z polskością każdy podejmuje indywidualnie, wybierając naukę w języku polskim lub nie, ale także
umieszczając w dokumentach zapis o narodowości lub z niego rezygnując. Żadne prawo nie zagwarantuje rozmowy po
polsku w domu czy korzystania z polskich mediów. To po prostu codzienne wybory Wileńszczyzny, bez których polskości
tu nie będzie.

Tagi: Lewandowska

Fot. Roman NiedFot. Roman NiedźźwieckiwieckiFot. Roman NiedFot. Roman Niedźźwieckiwiecki

66

Lubię to!
 

https://zw.lt/
https://zw.lt/kategoria/swiat/
https://zw.lt/swiat/grecja-co-najmniej-5-turystow-stracilo-zycie-w-burzach-z-gradobiciem/
https://zw.lt/opinie/lewandowska-bez-decyzji-nie-ma-polskosci/
https://zw.lt/opinie/lewandowska-bez-decyzji-nie-ma-polskosci/
https://zw.lt/kategoria/opinie/
https://zw.lt/opinie/lewandowska-bez-decyzji-nie-ma-polskosci/
https://zw.lt/opinie/lewandowska-bez-decyzji-nie-ma-polskosci/#
https://zw.lt/opinie/lewandowska-bez-decyzji-nie-ma-polskosci/#
https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/bakalauro-studiju-sarasas/lenku-filologija
http://www.srtfondas.lt/
https://zw.lt/kategoria/wilno-wilenszczyzna/
https://zw.lt/kategoria/radar-wilenski/
https://zw.lt/kategoria/litwa/
https://zw.lt/kategoria/kultura-historia/
https://zw.lt/kategoria/swiat/
https://zw.lt/kategoria/gospodarka/
https://zw.lt/kategoria/sport/
https://zw.lt/kategoria/rozmaitosci/
https://zw.lt/radio-online/
https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/koncert-na-zakonczenie-dzieciecych-warsztatow-artyczno-muzycznych-w-dkp/
https://zw.lt/kultura-historia/pejzaz-nieoczywisty-wernisaz-grzegorza-mroczkowskiego-i-marzanny-wroblewskiej/
https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/zawsze-z-polska-w-sercu-bitwa-intelektow-poswiecona-losom-polakow/
https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/bozena-sokolinska-zareczyla-sie/
https://zw.lt/tag/lewandowska/
https://zw.lt/assets/tak_teraz_postepuja_ludzie_uczciwi-5437.jpg
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://zw.lt/opinie/lewandowska-bez-decyzji-nie-ma-polskosci/&t=Lewandowska%3A+Bez+decyzji+nie+ma+polsko%C5%9Bci
https://twitter.com/share?url=https://zw.lt/opinie/lewandowska-bez-decyzji-nie-ma-polskosci/&text=Lewandowska%3A+Bez+decyzji+nie+ma+polsko%C5%9Bci
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://zw.lt/opinie/lewandowska-bez-decyzji-nie-ma-polskosci/

