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W strajku uczestniczyło ponad 90% polskich
szkół na Litwie

wielkość czcionki   Wydrukuj Email Komentarzy (21)

© Marian Paluszkiewicz

2 września w szkołach mniejszości narodowych na Litwie odbył się strajk pustych ławek. Do strajku
dołączyło około 95% szkół z polskim językiem nauczania na Litwie.

W tym dniu dzieci uczęszczające do szkół mniejszości narodowych, w tym polskich, nie poszły na zajęcia. Jest to
wyraz protestu przeciwko działaniom władz wymierzonym w placówki oświatowe kształcące dzieci w językach
polskim, rosyjskim i innych mniejszości.

Udział w strajku wzięło 100% polskich szkół na Wileńszczyźnie. W rejonie wileńskim z 32 polskich szkół do strajku
dołączyły wszystkie 32 szkoły, w rejonie solecznickim – z 18 polskich szkół – 18 placówek oświatowych z polskim
językiem nauczania.

W rejonie trockim z 5 szkół polskich protestowały 4 placówki, w Wilnie z dziewięciu – siedem, najaktywniej w
strajku uczestniczyły m.in. Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie, Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w
Wilnie. Spośród szkół rosyjskich w Wilnie do strajku dołączyli uczniowie Szkoły Średniej im. Lwa Karsawina.

Mimo że politycy i media próbowali zniechęcić rodziców do udziału w strajku poprzez zastraszanie rzekomo
grożącymi im za to karami i mandatami, rodzice dzieci mniejszości narodowych wykazali się dużą świadomością i
nie posłali swoich dzieci do szkoły.

Przy otwartym oknie Kaplicy Ostrobramskiej odprawiona została dziś Msza św. w intencji obrony i rozwoju oświaty
polskiej na Wileńszczyźnie. Udział w niej wzięło około 2000 osób.

Walczących o polskie szkolnictwo Polaków wsparły dzisiaj władze Polski. Wraz z Polakami do Matki Boskiej
Ostrobramskiej modlił się wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, chęć pomocy zadeklarowała Minister
Edukacji Narodowej RP Joanna Kluzik-Rostkowska, która przygotowuje list do swojego odpowiednika w rządzie
litewskim w obronie polskich szkół na Litwie.

Ponadto w Sejmie RP jest przygotowywana uchwała w sprawie polskich szkół na Litwie. Ten krok legislacyjny jest
precedensowy w całej historii parlamentu w niepodległej Polsce.
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#21 marcin 2015-09-06 14:15
Litwa przekroczyła wszelkie granice niegodziwości w dyskryminowaniu mniejszości narodowych.
A ja się pytam, gdzie jest stanowcza reakcja państwa polskiego? Same wyrazy wsparcia i listy pani minister
edukacji to jednak trochę za mało. Tu potrzeba zdecydowanych działań.
(no chyba że państwo PL istnieje tylko teoretycznie, jak na "nagraniach kelnerów" rechotali prominentni
politycy partii rządzącej).

 

 
#20 ant. 2015-09-05 22:40
ta jedność w staraniach o zachowanie polskości jest bardzo budująca i daje wiarę w zwycięstwo!

 

 
#19 kendo 2015-09-04 19:28
WALKA TRWA!!!!

 

 
#18 Andrzej 2015-09-03 19:33
Wygląda na to, że demokracja na Litwie nie działa, a władza odwróciła się od części obywateli, należących
do mniejszości narodowych. Choć trzeba pamiętać, że na Wileńszczyźnie Polacy to absolutna większość,
a w samym Wilnie znaczący odsetek mieszkańców. Tym bardziej postawa władz, zarówno rządowych, jak i
nowej koalicji w stolicy, jest działaniem przeciw obywatelom, czyli także przeciwko państwu. Próby
zrzucania odpowiedzialnoś ci za wzrost napięcia na komitety strajkowe czy polską partię są zwykłą
manipulacją. Pełna wina leży wyłącznie po stronie litewskiej, która łamie zasady państwa prawa, standardy
unijne i prawo międzynarodowe, w tym traktat z Polską.

 

 
#17 greg pl 2015-09-03 19:10
dowiedziałem się z tv o waszych problemach i o strajku
nie mogę pojąć chamstwa władz litewskich
wam życzę wytrwałości i zwycięstwa
nie będą pluć nam w twarz i dzieci nam - zlitewszczać

 

 
#16 greg pl 2015-09-03 19:08
lepiej pamiętać o tym co ważne, a walczycie o szkoły jak bohaterowie, tworzycie historię, kiedyś będzie o
tym w podręcznikach
(a zdrajców albo przemilczą, albo napiętnują)

 

 
#15 greg pl 2015-09-03 19:06
piszecie o tym jakimś okynczycu czy innym blaszkewiczu, kij z nimi, co się tam przejmować cudakami, jak
mawia młodzież: olać odszczepieńców ciepłym moczem - i dalej robić swoje

 

 
#14 mac56 2015-09-03 15:50

razem jesteśmy silniejsi, razem możemy więcej, doskonale wiedzą to nasi przeciwnicy i dlatego rozsiewają
kłamliwe informacje. Ciekawe, że do tej dezinformacji dołączają media niby polskie, typu delfi i organ
Okłamczyca. Mogliby chociaż zachować jakieś pozory...

 

 
#13 Ula 2015-09-03 14:21
Jesteście świetni, nie dajcie się! :) Serce roście, jak czytam Wasze komentarze, więksi z Was patrioci niż
wielu Polaków z Polski. Mam nadzieję, że po październikowyc h wyborach wreszcie ktoś się na serio
zawalczy o Wasze interesy, bo sposób, w jaki jesteście traktowani obraża wszystkich Polaków. To
śmieszne, że takie państewko jak Litwa, w którym ludności jest dwa razy mniej niż w samym tylko
województwie mazowieckim, myśli, że może pomiatać naszymi Rodakami. Wykonujecie wielką pracę dla
Polski i Wasz trud nie może być zapomniany.

Pozdrawiam - 
Polka z Korony
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#12 Radek 2015-09-03 13:44
Niewielu było łamistrajków, tylko trochę spośród ślepych wyznawców Okinczyca i jego radyjka, ale to
margines...
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