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19 kwietnia – wiec Polaków Wileńszczyzny
w obronie polskich szkół

wielkość czcionki   Wydrukuj Email Komentarzy (15)

fot. L24.lt

We wtorek, 19 kwietnia, przy gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RL (ul. J. Tumo-Vaižganto
2, Wilno) o godzinie 16.00 odbędzie się wiec protestu Polaków Wileńszczyzny „W obronie szkół
mniejszości narodowych w rejonie trockim (Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu i
Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach)”.

Na wiecu, protestując przeciwko dyskryminacji mniejszości narodowych, będziemy domagali się poszanowania
praw polskiej mniejszości na Litwie.

MSZ jest właśnie tym resortem, którego jedną z podstawowych zadań jest monitoring i realizacja
fundamentalnych i ogólnoeuropejskich zasad przewidzianych w Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie
Mniejszości Narodowych.

Republika Litewska jeszcze w roku 2000 podpisała i ratyfikowała bez wyjątków Konwencję Ramową Rady Europy
o Ochronie Mniejszości Narodowych.

DRODZY RODACY, BĄDŹMY SOLIDARNI!
 

TYLKO W JEDNOŚCI STANOWIMY SIŁĘ!

Etykiety  wiec  Polacy na Litwie  polskie szkoły na Litwie

Artykuły powiązane

Muzeum Szkolnictwa na
Wileńszczyźnie zaprosiło

Już od czterech lat
nauczyciele do pracy w

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

Czwartek, 26 maja 2022 
Św. Filipa Nereusza,

prezbitera, wspomnienie
J 16, 16-20
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie już
widzieć, ale wkrótce znowu Mnie zobaczycie”.
Niektórzy uczniowie zaczęli pytać między
sobą: „Co znaczą słowa, które do nas mówi:
«Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie już
widzieć, ale wkrótce znowu Mnie zobaczycie»
oraz: «Odchodzę do Ojca»?”. Mówili również:
„Co oznacza owo «jeszcze chwila»? Nie
wiemy, o czym mówi”. Jezus, wiedząc, że
chcieli Go zapytać, powiedział im:
„Zastanawiacie się między sobą nad tym, że
powiedziałem: Jeszcze chwila, a nie
będziecie Mnie już widzieć, ale wkrótce
znowu Mnie zobaczycie. Uroczyście
zapewniam was: Wy będziecie płakać i
narzekać, świat zaś będzie się cieszył. Wy
będziecie się smucić, lecz wasz smutek
przemieni się w radość”.

Czytaj dalej...
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podwileńskich
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jeziorem Oświe

Komentarze   

#15 LT-PL 2022-04-19 15:18
Od kiedy sięgnę pamięcią władze LR na czele z prezydentami dążyły do zniszczenia polskiego szkolnictwa.
Całkowitego zniszczenia na Kowieńszczyźnie dokonaly przy pomocy wladzy sowieckiej a na Wileńszczyźnie
dokonują tego przy pomocy lewacko-liberalnych sił z Warszawy, Brukseli przy dziko-radosnym śmiechu
uciechy Moskwy.Pragnę przypomnieć i zapytać ile protestów Polakow odbyło sie za te tylko ostanie 20 lat?.
Co obiecywał rodzicom strajkujących dzieci na Wileńszczyźnie Donald Tusk - premier RP, który przyjechał
gasić polski strajk szkolny na Wileńszczyźnie? Co zrobiła prezydent LR Dalia Grybauskaite z ponad 60
tysiącami kartek z podpisami Polakow na Litwie z imienia i nazwiska, którzy jasno wyrazili swoj sprzeciw
przeciwko niszczeniu polskiego szkolnictwa na Litwie?Co zrobiła Rzeczpospolita aby zmusić LR do
przestrzegania zawartego Traktatu.

 

#14 Tadeusz 2022-04-19 13:05
BĄDŹMY SOLIDARNI! Razem obronimy polskie szkoły!

 

#13 Ilona 2022-04-16 17:48
Wywiad w dniu 12 kwietnia br. z liderem ZPL i AWPL Waldemarem Tomaszewskim w telewizji eMisjaTv
(Łódź). Polecam https://www.youtube.com/watch?v=tYIP43WPCH4

 

#12 A. 2022-04-16 11:14
Jestem rodzicem i powiem szczerze, że mam dość. Mam dość tego, że nasze dzieci nie mogą skupiać się na
tym na czym powinny. Mój synek pyta mnie dlaczego zamykają szkołę. Odpowiadam szczerze: dlatego, że
jesteśmy Polakami... Czy tak powinien zachowywać się rząd i samorząd? Dyskryminując obywateli? Idę na
protest i będę protestował ile będzie trzeba.

 

#11 Paweł 2022-04-16 11:09
"jestem Polakiem, więc i obowiązki mam polskie"

 
Pamiętajmy o tym!

 

#10 marek 2022-04-15 14:52
Zapowiadane są również kolejne pikiety poparcia dla Wilniuków w Warszawie. Polskie szkoły na
Wileńszczyźnie to sprawa nie tylko lokalna, ale dotyczy Polaków jako takich. A Kresy to wspaniałe i bogate
polskie dziedzictwo.

 

#9 Wilnianin 2022-04-14 01:46
Ciekawie, ile ludzie będzie protestować? Chociażby podaliście ilość uczęstników, np. jak to robi Sejmu
Sajudis.

 

#8 Darek 2022-04-13 21:03
MSZ jest właśnie tym resortem, którego jednym z podstawowych zadań jest monitoring i realizacja
fundamentalnych i ogólnoeuropejskich zasad przewidzianych w Konwencji Ramowej Rady Europy o
Ochronie Mniejszości Narodowych. Którą Konwencję Litwa powinna stosować.

 
Tak to jest ten resort. Ale nie działa w przypadku praw przysługujących Polakom.

 

#7 Belfer 2022-04-13 21:02
To wielka porażka Litwy, kraju chcącego uchodzić za nowoczesny i postępowy. Dyskryminacja własnych
obywateli, ograniczanie nauczania w języku mniejszości narodowej nijak ma się do nowoczesnego kraju. Bo
Litwa chce być nowoczesna i postępowa, ale tylko jeśli chodzi o uznawanie homomałżeństw, tworzenie
przywilejów pederastom i lesbijkom, ale już w przypadku mniejszości narodowych to dalej republika
socjalistyczna. Zresztą tacy rządzą - z czerwonymi życiorysami.

 

#6 Igor 2022-04-13 20:53
Będziemy walczyć.
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