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Zbigniew Maciejewski

Stawiamy na wielokulturową Litwę
Zbigniew MACIEJEWSKI, były t łumacz,
korespondent jedynego polskiego dziennika na
Litwie, dyrektor gimnazjum im. św. Rafała
Kalinowskiego w Niemieżu, radny samorządu m.
Wilna, prezes komitetu kultury, oświaty i sportu.
Znany poeta i pieśniarz, założyciel i wieloletni
były prezes Wileńskiego Towarzystwa
Dobroczynności. Kompetentny, uczciwy, z
poczuciem humoru.

Kandyduje z listy AWPL oraz w
jednomandatowym okręgu wyborczym wileńskiej
dzielnicy Šeškinė.

Nowelizacja Ustawy o Oświacie wywołała wiele
zamieszania przede wszystkim wśród szkół
mniejszości narodowych. Tym niemniej w całym kraju pedagodzy nie są zadowoleni z
działań Ministerstwa Oświaty. Brak odpowiedniego wynagrodzenia dla nauczycieli,
koszyczek ucznia gwarantujący rację bytu przede wszystkim dużym placówkom, stale
zmieniające się programy nauczania, płatne studia wyższe…

Narodowo-jaskiniowy kapitalizm, proszę Pani, narodowo-jaskiniowy. Proponujemy zrezygnować z
„koszyczka”, nie t raktować ucznia jako towaru i stawiamy na wielokulturową Litwę.

 Wyjście naprzeciw potrzebom zwykłego obywatela — to jeden z postulatów, którymi się
kieruje AWPL. Jakim przede wszystkim potrzebom socjalnym należy dzisiaj zaradzić?

Przede wszystkim należy zatroszczyć się o tych najbardziej doświadczanych przez życie:
samotnych emerytach, rencistach, rodzinach wielodzietnych, niepełnych, o tych wszystkich,
którzy balansują na pograniczu przetrwania. Mam na myśli znalezienie możliwości niesienia
pomocy nie tylko materialnej.

Litwa jawi się współczesnej młodzieży jako kraj bez perspektyw, ignorujący uczciwego
pracownika, o czym świadczy liczna emigracja ludzi młodych, wykształconych, przed
którymi świat  staje otworem. W jaki sposób należałoby pokierować gospodarką kraju, by
młodzież nie chciała emigrować, zaś ci, którzy „wyjechali za chlebem”, widzieli
perspektywy powrotu?
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Skutki wieloletniej bolszewizacji, w tym sowieckiej litewskiej nomenklatury sprawiły, że bycie przy
korycie, nieważne czyim, byle pełnym, stawia się jako główny cel ludzkiej egzystencji. Najpierw nie
gospodarką należałoby pokierować, lecz szare komórki obywateli przestawić na wartości
wieczne, zgodne z dekalogiem, pielęgnować poczucie godności narodowej, patriotyzmu.

 Ma Pan na co dzień doświadczenie współpracy środowiska wielonarodowościowego i
wielokulturowego. W jaki sposób, kierując się wartościami chrześcijańskimi, daje się nie
skrzywdzić osób np. innej wiary?

Już Pani odpowiedziała na to pytanie — właśnie kierując się wartościami chrześcijańskimi.

Rozmawiała Teresa Worobiej

Rodaku, głosuj na kandydatów i listę Akcji Wyborczej Polaków na Litwie nr 7. Pamiętajmy, że tylko
w jedności stanowimy siłę!

Agitacja wyborcza została opłacona z konta kampanii politycznej „AWPL” (Zam.1676)
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