
Zwycięstwo nad obłudą: tablice pozostały,
przedstawiciel rządu wycofał się

l24.lt /pl/polityka/item/41662-zwyciestwo-nad-obluda-tablice-pozostaly-przedstawiciel-rzadu-
wycofal-sie

Przedstawiciel rządu wycofał swoją skargę w sprawie dwujęzycznych nazw ulic, sąd zakończył
postępowanie, a tablice z nazwami ulic po polsku i po litewsku na prywatnych budynkach pozostały ©
L24

Wileński Sąd Okręgowy zakończył postępowanie administracyjne w sprawie dwujęzycznych tablic w
rejonie wileńskim, gdyż przedstawiciel rządu wycofał swoją skargę. Natomiast dwujęzyczne tablice na
budynkach pozostały. Jest to wielkie zwycięstwo polskiej społeczności na Litwie, która przez kilka lat
walczyła o należne im prawa.
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Dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska już od kilku lat była
oskarżana o to, że na prywatnych domach rejonu wileńskiego umieszczone są tablice z nazwami ulic
w języku litewskim oraz polskim. W związku z tym, podobnie jak dyrektor Administracji Samorządu
Rejonu Solecznickiego Bolesław Daszkiewicz, spotkała się z represjami finansowymi, medialną
nagonką i musiała stawiać się na rozprawy do sądu.

Tymczasem przedstawiciel rządu na rozprawie z 20 października br. wycofał swoją skargę, uznając, że
jego żądania zostały wykonane, gdyż na chodnikach zostały ustawione znaki drogowe z nazwami ulic
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w języku państwowym. Natomiast nieprawdziwe są spekulacje mediów na temat usunięcia
dwujęzycznych tablic z prywatnych budynków – dwujęzyczne tablice nadal tam są.

Dziwi jednak fakt, że przedstawiciel rządu swoją skargę wycofał dopiero teraz. Zarówno w rejonie
wileńskim, jak i solecznickim znaki drogowe z nazwami ulic w języku państwowym na chodnikach
zostały ustawione jeszcze 3-4 lata temu. Jednakże nie przeszkadzało mu to w obłudnych
oskarżeniach, ciąganiu po sądach L. Kotłowskiej i publicznej eskalacji problemu.

Polska społeczność dzięki swojej postawie i determinacji odniosła ogromne zwycięstwo –
dwujęzyczne tablice na domach pozostały, a Polacy nie są już prześladowani za wywieszenie nazw
ulic również w swoim ojczystym języku.

Biorąc pod uwagę fakt, że taka decyzja mogła być podjęta trzy lub cztery lata temu, nasuwa się jedynie
pytanie: kto odpowie za stracony czas, zszargane nerwy i publiczną nagonkę na przedstawicieli
mniejszości narodowych?
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