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Polacy Wileńszczyzny odnieśli pierwsze zwycięstwo w walce o swoje szkoły. Dzisiaj Wileński
Okręgowy Sąd Administracyjny zastosował środek zapobiegawczy i zawiesił działanie uchwały Rady
Samorządu Rejonu Trockiego w sprawie reorganizacji dwóch zagrożonych szkół polskich w rejonie
trockim: Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu oraz Szkoły Podstawowej im. Andrzeja
Stelmachowskiego w Starych Trokach.

Polacy na Wileńszczyźnie, ale też w Polsce i poza granicami kraju zaciekle bronią praw polskich dzieci do
pobierania nauki w języku ojczystym w szkole starotrockiej i gimnazjum w Połukniu.

W sprawie obrony szkolnictwa polskiego na Litwie odbył się cały szereg licznych i ważnych akcji protestacyjnych
organizowanych przez ZPL. Polacy pikietowali m.in. przy Rządzie RL, przy MSZ RL, Ambasadzie USA. Wiece w tej
sprawie odbyły się również w Warszawie.

Na jednym z pierwszych wieców, który odbył się przy gmachu Rządu RL, prezes Związku Polaków na Litwie
Waldemar Tomaszewski dał wyraz determinacji Polaków w obronie swoich szkół, podkreślając, że „nigdy nie
będzie naszej zgody na nieprzychylną decyzję ws. dwóch polskich szkół w Połukniu i Starych Trokach. A na
dyskryminacyjne decyzje odpowiemy adekwatnie ogromem akcji protestacyjnych i zakrojonymi na szeroką skalę
wszechstronnymi działaniami”.

Dążenia miejscowych Polaków do zachowania swojej oświaty na Litwie popierają Polacy rozsiani po całym świecie.
Słowa poparcia dla zdeterminowanych Polaków na Litwie przekazały m.in. Rada Polonia Świata (prezes – Teresa
Berezowska), Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (prezydent – Tadeusz Adam Pilat), Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” (prezes – Dariusz Bonisławski).

***

Zagrożenie dla Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu i Szkoły Podstawowej im. Andrzeja
Stelmachowskiego stanowi przeprowadzana w kraju reforma pt. „Szkoły Tysiąclecia”. W jej ramach Samorząd
Rejonu Trockiego planuje przekształcić dwie polskie szkoły w rejonie trockim w filie innych placówek
oświatowych. 31 marca br. Rada Samorządu Rejonu Trockiego większością głosów podjęła decyzję o planie
reorganizacji placówek oświatowych w rejonie, w tym Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu i Szkoły
Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, które mają być przekształcone w filie innych
szkół. 
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Uczniowie powiedzieli do Jezusa: „Oto teraz
nauczasz otwarcie i nie używasz
przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko jest
Ci znane i nie potrzebujesz, aby ktoś Cię
pytał. Dlatego wierzymy, że przyszedłeś od
Boga”. Jezus im odpowiedział: „Dopiero teraz
wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet
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Pikiety i wiece w obronie polskiego szkolnictwa odbyły się do tej pory przed gmachem Samorządu Rejonu
Trockiego, budynkiem Ambasady RP w Wilnie, przy Rządzie Litwy i Urzędzie Prezydenta RL. Wiece w tej sprawie
odbywają się również w Warszawie. 

W tej sprawie w Parlamencie Europejskim zostało udzielone poparcie dla Polaków z Wileńszczyzny bardzo ważnej
instytucji w PE, tj. Intergrupy ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych. Kierownictwo Intergrupy
wystosowało list w obronie polskich szkół do ZPL, Wspólnot polskich szkół w Starych Trokach i Połukniu, który
trafił do Samorządu Rejonu Trockiego, ale też do naczelnych władz litewskich, Prezydenta, Sejmu i Rządu RL.

Z inicjatywy posłów z ramienia AWPL-ZChR w obronie szkół polskich w rejonie trockim zjednoczyła się również
grupa parlamentarzystów, którzy odbyli w tej sprawie serię spotkań. 43 posłów Sejmu Litwy wystosowało list do
prezydenta, premier i minister oświaty z apelem w obronie szkół mniejszości narodowych w ramach realizacji
programu „Szkoły Tysiąclecia”.

11 kwietnia odbyła się oficjalna wizyta delegacji Sejmu RL w Warszawie, w której składzie była m.in. poseł z
ramienia AWPL-ZChR Rita Tamašunienė. Podczas oficjalnych spotkań w Warszawie był poruszony temat
reorganizacji polskich szkół w rejonie trockim. Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, nauczyciel z zawodu,
podkreśliła, że nie miejsce czy wyposażenie pracowni wpływa na osiągnięcia uczniów, gdyż czasami wystarczy
kredy, tablicy, poświęconej uwagi, bliskiego dziecku środowiska, żeby dziecko się rozwijało, osiągało dobre wyniki.
Bardzo prosiła marszałków Litwy o zatrzymanie reorganizacji szkół polskich. Z kolei wicemarszałek Sejmu
Małgorzata Gosiewska wraz z ministrem Markiem Suskim na spotkaniu z ks. biskupem Romualdem Kamińskim w
kościele Matki Bożej Loretańskiej na Warszawskiej Pradze wręczyli Przewodniczącej Sejmu Litwy V. Čmilytė-
Nielsen pismo apelujące o powstrzymanie reorganizacji polskich szkół.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik zwrócił się do prezydenta Polski Andrzeja Dudy z prośbą o
interwencję w sprawie zagrożonych dwóch polskich szkół w rejonie trockim.

Polacy są zdeterminowani i przekonani, że ostatecznie uda im się obronić zagrożone polskie szkoły w rejonie
trockim. 

Etykiety  Polacy na Litwie  szkoły polskie na Litwie  Sąd

Artykuły powiązane

Gimnazjum im. św. Jana
Bosko w Jałówce kształci
młodzież już od ponad
120 lat

Muzeum Szkolnictwa na
Wileńszczyźnie
zaprosiło na Dzień
Otwartych Drzwi

Polska majówka w
podwileńskich Duksztach

Majówka Polaków nad
jeziorem Oświe
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#13 Teresa 2022-05-11 00:41
Teraz liczymy na pomyślą dla nas ostateczną decyzję sądu.

 

#12 Jur 2022-05-05 17:24
Dobrze się skończyło.Nie ma pewności czy róby l ograniczania praw mniejszości się powtórzą.Ideologia
antypolskośći W.Landsbergisa stale daje znać o sobie.

 

#11 Jerzy 2022-05-05 13:21
Kropla drąży skałę, wiece i demonstracje oraz wsparcie z różnych stron zaczyna przynosić skutek.

 

#10 Marek 2022-05-05 01:08
Brawo! Jedność, determinacja i odwaga dają wyniki. Gratuluję postawy!

 

#9 wolski 2022-05-04 22:55
Bardzo dobra wiadomość! Determinacja, odwaga i jedność przynoszą efekty. Polska społeczność pokazuje
wielki charakter i przywiązanie do polskości - bo polskie szkoły na Wileńszczyźnie to wartość sama w sobie.
Nie tylko uczą i wychowują, ale są miejscem integracji, nośnikiem kultury, prawdziwymi bastionami
polskości.
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#8 Adam81w 2022-05-04 20:38
Oby się udało. Polskie szkoły na Litwie prawem Kresowiaków.

 

#7 Stan. 2022-05-04 20:06
Tak zwana "reorganizacja" w praktyce oznacza dobijanie szkół. Choć żyją one potem w okrojonej formie
jako filie jeszcze dwa czy trzy lata, to potem następuje zamknięcie i koniec. Dlatego ten stanowczy sprzeciw
polskiej społeczności jest w pełni uzasadniony i potrzebny, a jak widać przynosi też oczekiwane rezultaty.

 

#6 wileński 2022-05-04 20:03
Podczas wiecu przed litewskim MSZ w połowie kwietnia wręczono kierownictwu MSZ RL rezolucję, w której
czytamy m.in.: „Państwo litewskie nie przestrzega art. 14 ust. 2 Konwencji ramowej o ochronie mniejszości
narodowych, który stanowi: „W rejonach zamieszkałych tradycyjnie lub przez znaczącą liczbę osób
należących do mniejszości narodowych, o ile jest na to wystarczające zapotrzebowanie, Strony będą starać
się zapewnić, na tyle, na ile to możliwe, w ramach swoich systemów oświatowych, osobom należącym do
tych mniejszości odpowiednie możliwości uczenia się języka mniejszości lub nauki w tym języku”.
Ponadto we wręczonym dokumencie protestujący zawarli następujące żądania:
- zainicjowania zmiany sławetnej uchwały rady Samorządu Rejonu Trockiego z dn. 31 marca br.
- zaniechania dyskryminowania mniejszości narodowych
- zaniechania kompromitowania państwa litewskiego w kontekście umyślnego niewykonywania powziętych
zobowiązań międzynarodowych.

 

#5 Patriota 2022-05-04 19:51
Bardzo aktywna postawa komitetów obrony szkół, ogromne i wszechstronne wsparcie ZPL i AWPL,
podtrzymanie Polaków z Macierzy i całego Świata daje nam pierwszy sukces na żmudnej drodze walki o
polskość. W jedności nasza siła.

 

#4 Z Warszawy 2022-05-04 19:48
Gratulacje dla Polaków z Wileńszczyzny. Wasze determinacja i jedność przynosi pierwsze zwycięstwo w
obronie polskich szkół. Tak trzymać Kochani Rodacy!
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