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Pikieta w obronie szkoły im. Lelewela, słynnej wileńskiej "Piątki"  Fot. Marian Paluszkiewicz

Dzisiaj redakcja L24 dotarła do treści noty, jaką 7 września tego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
wystosowało do Ambasady Republiki Litewskiej w Warszawie w sprawie polskich szkół na Litwie.

Resort wyraża w dokumencie niepokój w związku z sytuacją wokół szkół polskich w Wilnie.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją szkół im. Lelewela i im.
Syrokomli w Wilnie, których akredytacja z niejasnych względów jest odkładana w czasie. Szczególne
niezrozumienie budzi decyzja przeniesienia, wbrew woli społeczności szkolnej, najstarszej polskiej szkoły w
Wilnie do innej, niekorzystnej lokalizacji oraz uzależnienie od tego przez samorząd m. Wilna zgody na
akredytację” – czytamy w dokumencie.

Polscy dyplomaci oświadczyli, że poczynania władz Litwy w obszarze oświaty mniejszości narodowych są
niezgodne z prawem międzynarodowym.

„Przede wszystkim rażące jest pogarszanie warunków oświaty mniejszości narodowej na rzecz komfortu
większości. Aktualne działania władz litewskich stanowią złamanie podstawowych zasad ochrony praw
mniejszości narodowych dotyczących współpracy z zainteresowanymi mniejszościami w procesie
podejmowania decyzji ich dotyczących. Uszczuplanie praw mniejszości bez ich zgody, a nawet bez zasięgnięcia
ich opinii, narusza zasady ochrony mniejszości wyrażone m.in. w Konwencji Ramowej RE o Ochronie
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Mniejszości Narodowych, którą Litwa ratyfikowała” – zaznaczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Polska oczekuje szybkiego rozwiązania problemów oświatowych, z jakimi borykają się Polacy na Litwie.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ma zaszczyt przypomnieć, że kwestia ta została podniesiona przez
prezydenta RP Andrzeja Dudę podczas spotkania z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitė w Dubrowniku, a także
przez premier RP B. Szydło w rozmowie z premierem Litwy A. Butkevičiusem w Ułan Bator i strona polska
oczekuje na konstruktywne współdziałanie na rzecz rozwiązania problemu i odpowiedź strony litewskiej w
sprawie możliwie szybkiej akredytacji szkół, z których korzystają dzieci polskiego pochodzenia, w tym szkoły im.
Lelewela pod jej dotychczasowym adresem przy ul. Antakalnio 33 w Wilnie” – napisał polski resort spraw
zagranicznych.
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