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Fot. videosejm.pl
Wiceminister Spraw Zagranicznych Jan
Dziedziczak ogłosił informacje o gwiazdkowym
prezencie dla dzieci z polskich szkół na Litwie. Od
1 września 2016 roku każdy uczeń pierwszej i
ostatniej klasy polskiej szkoły podstawowej będzie
otrzymywał wyprawkę w wysokości 500 zł. Sprawy
polskich szkół na Litwie będą też od tej pory pod
specjalną opieką Sejmu - utworzona została stała
podkomisja ds. mniejszości polskiej na Litwie.
"To, co dzieje się z polską oświatą na Litwie, bardzo niepokoi MSZ i polski rząd - mówił w czasie
konferencji prasowej w Sejmie Wiceminister Spraw Zagranicznych - Chcemy, choćby w ten doraźny
sposób, ulżyć naszym rodakom, którzy będąc lojalnymi obywatelami Litwy, chcą rozwijać swój ojczysty
język, chcą mówić po polsku, uczyć się po polsku, poznawać polską historię i geografię. Te środki im w
tym pomogą".
"MSZ, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych rodaków na Litwie, rozpoczyna akcję wyprawki dla
każdego polskiego ucznia klasy pierwszej i dwunastej - wyjaśniał przewodniczący Sejmowej Komisji do
spraw Łączności z Polakami za Granicą Michał Dworczyk - Chcemy, żeby każde polskie dziecko
uczęszczające do polskiej szkoły otrzymało wsparcie ze strony państwa polskiego w wysokości 500
złotych".
Podczas konferencji Michał Dworczył poinformował, że Komisja Łączności z Polakami za Granicą przyjęła
dezyderat, w którym posłowie apelują do polskiego MSZ o intensyfikację rozmów ze stroną litewską w
sprawie mniejszości polskiej i podjęcie jednostronnych działań w celu wsparcia oświaty polskiej na
Wileńszczyźnie. Na prośbę komisji w Sejmie powstała stała podkomisja ds. mniejszości polskiej na Litwie.
Jan Dziedziczak podkreślił, że Polska nadal czeka na realizację traktatu z 1994 r. między Polską a Litwą i
postulatów Rady Europy. Wieceminister podkreślił również znaczenie utworzenia podkomisji ds.
mniejszości polskiej na Litwie. "To precedens, który doceniamy, który pokazuje, jak bardzo większości
parlamentarnej zależy na tym, żeby problem Polaków na Wileńszczyźnie doprowadzić do rozwiązania na
poziomie europejskim, obecnym w innych krajach UE. Przyjmiemy ten fakt z satysfakcją - powiedział".
Całe wystąpienie można zobaczyć tutaj.
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