Butkevičus: Nie będzie ulg na egzaminie z języka
litewskiego
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„Odbieram to jako politykierstwo i nie rozumiem przyczyn, dlaczego uczniowie są nakłaniani do nie
chodzenia do szkoły. Sądzę, że Ministerstwo Oświaty i Nauki powinno zbadać i wyjaśnić tę sprawę. Bo
z naszych informacji wynika, że uczniowie z polskich szkół mają prawie o 40 proc. większy koszyczek
niż uczniowie z litewskich szkół” – powiedział dziennikarzom szef rządu.
Premier podkreślił, że zezwolono na takie ulgi na egzaminie, jakie nie są sprzeczne z Konstytucją
Litwy. „W trakcie egzaminu mogą pisać krótsze wypracowania oraz mogą popełnić większą ilość
błędów” – zaznaczył Butkevičus.
Pitrėnienė: Dorośli namawiają, aby dzieci nie chodziły do szkoły
Minister oświaty Audronė Pitrėnienė powiedziała, że nie podoba jej się fakt wykorzystywania dzieci do
politycznych rozgrywek.
„Moim zdaniem wciąganie w to dzieci jest czymś negatywnym. Jest początek września. Mówimy o
jakości nauczania. Postawiliśmy sobie cel: nie może być ani jednej nieusprawiedliwionej nieobecności.
Teraz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy dorośli nakłaniają uczniów do niechodzenia do szkoły. To
jest niedopuszczalne względem dzieci. Dorośli mogą robić co chcą: mogą mówić, mogą strajkować,
mogą chodzić lub nie chodzić do pracy. Jednak kiedy słyszę, że dorośli namawiają dzieci do
niechodzenia do szkoły i to jeszcze dla ich dobra, to brzmi to niedobrze” – podkreśliła minister.
Natomiast minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius oświadczył, że ma nadzieję, iż strajk nie
pogorszy stosunków polsko-litewskich.
Reakcja Polski
Minister edukacji RP Joanna Kluzik-Rostkowska poinformowała, że przygotowuje list do swojego
odpowiednika w rządzie litewskim w obronie polskich szkół na Litwie.
„Joanna Kluzik-Rostkowska skontaktowała się dziś rano telefonicznie z przedstawicielami polskiej
mniejszości. Rozmówcy minister – Edyta Zubel, dyrektorka Wileńskiej Szkoły Średniej im. Joachima
Lelewela i Renata Cytacka z Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, poinformowali ją o sytuacji
polskich szkół i przyczynach, dla których podejmują akcję strajkową. Chodzi, jak podkreślali, przede
wszystkim o dyskryminację polskiej mniejszości” – napisano w komunikacie MEN RP.
W dzisiejszej mszy świętej w Ostrej Bramie uczestniczył wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.
„Przyjechałem z Polski , żeby wykazać solidarność w imieniu parlamentarzystów polskich z Polakami,
którzy pracują i mieszkają na Litwie od wielu pokoleń. Obecnie przeżywają trudne chwile ze względu
na ograniczenia w szkolnictwie polskim na Litwie” – powiedział dziennikarzom wicemarszałek.

