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Sala posiedzeń Sejmu RP, fot.
sejm.gov.pl/Krzysztof Białoskórski

Komisje Spraw Zagranicznych i Łączności z
Polakami za Granicą Sejmu RP są
zaniepokojone sytuacją szkolnictwa polskiego
na Litwie. Temat ten był omawiany podczas
wspólnego posiedzenia komisji. Posłowie
jednogłośnie opowiedzieli się za poselskim
projektem uchwały ws. szkolnictwa polskiego
na Litwie.

"Polacy mieszkają na Litwie od wieków. Szczególnie w XIX i XX wieku doświadczali bolesnych
konsekwencji dwóch powstań narodowych, tragedii dwóch wojen światowych, czystek etnicznych,
wywózek oraz przesiedleń. Przetrwali to wszystko i zachowali swoją tożsamość. Tym bardziej mają
prawo do rozwijania własnej narodowej kultury i swojego języka, podobnie jak Litwini w Polsce. Ważną
częścią tej kultury jest edukacja. (...) Zachowanie statusu polskich szkół średnich, odpowiadającego
lokalnym społecznościom stanowi warunek, aby język polski, polska kultura przetrwały na tej ziemi,
gdzie istniały od wieków. Polacy mieszkający na Litwie stanowią integralną część państwa litewskiego,
są jego lojalnymi obywatelami. Język polski i polska kultura stanowią niezaprzeczalnie bogactwo
Republiki Litewskiej" - głosi tekst projektu uchwały. Posłowie uznali, że ograniczając dostęp do edukacji
w języku polskim Polakom mieszkającym na Litwie, Litwa łamie zobowiązania w ramach Rady Europy,
które zabraniają pogarszania sytuacji mniejszości narodowych.

W podjętym przez posłów projekcie uchwały ws. szkolnictwa polskiego na Litwie Sejm RP zwraca się
do władz Republiki Litewskiej "o podjęcie działań na rzecz zapewnienia polskiej mniejszości narodowej
warunków odpowiednich do prawidłowego rozwoju edukacji w języku polskim, zgodnych z
powszechnie przyjętymi standardami europejskimi".

"Litwa musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest nowoczesnym państwem europejskim, czy
zakompleksioną, postsowiecką republiką" - powiedział poseł Jan Dziedziczak (PiS). "Często strona
litewska porusza temat współpracy Polaków mieszkających na Litwie z mniejszością rosyjską.
Stuprocentową odpowiedzialność za to, i chciałbym, żeby jednoznacznie słowa te padły w polskim
Sejmie, podczas posiedzenia komisji, ponosi strona litewska, która dokonuje niebywałych represji na
mniejszości polskiej, łamiąc wszelkie prawa już podpisane, łamiąc standardy europejskie. Mniejszości
narodowe mają prawo rozmawiać ze sobą. W Polsce, gdzie również mniejszości współpracują w
obronie własnych interesów, nie ma za to żadnych represji" - oświadczył. 
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