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Mackiewicz: Próba zastraszania polskich
liderów na Litwie

Związek Polaków na Litwie sądzi, że sobotni
incydent na Rossie był skierowany przeciwko
liderom polskiej społeczności na Litwie. ZPL
żąda od odpowiednich, litewskich instytucji,
aby zostały podjęte wszelkie kroki do
wykrycia sprawców.

„24 listopada br. na wileńskim cmentarzu na
Rossie doszło do kolejnego incydentu w miejscu,
gdzie znajduje się płyta na Grobie Matki i Serca
Syna – mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nieznani sprawcy tuż przy płycie rozwiesili
plakat, którego treść nawołuje do nienawiści wobec Polaków, podejmuje próbę zastraszenia
liderów społeczności polskiej na Litwie“ – napisał w specjalnym oświadczeniu Michał
Mackiewicz, prezes ZPL. Mackiewicz napisał, że Zarząd Główny ZPL wyraża swoje oburzenie z
powodu zaistnienia kolejnego chuligańskiego aktu „który bezcześci pamięć zmarłych w miejscu,
które dla nas, Polaków, ma szczególne znaczenie“.

Mackiewicz zaapelował do odpowiednich instytucji w Polsce i na Litwie. „Zwracając uwagę
służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i porządku w państwie na powtarzające się
incydenty w miejscu Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego, Związek Polaków na Litwie
żąda przeprowadzenia wszelkich czynności, które mają doprowadzić do wykrycia sprawców
tego niecnego czynu. ZPL uważa też, że odpowiednie instytucje zarówno na Litwie, jak też w
Polsce powinny podjąć kroki mające na celu zabezpieczenie wojskowej kwatery na Rossie
przed kolejnymi incydentami ubliżającymi znaczeniu i powadze tego miejsca“ – napisano w
oświadczeniu.

W sobotę 23 listopada nieznani sprawcy zawiesili obok grobowca plakat z napisem:
„Tomaszewski, jeżeli nie przestaniesz szkodzić Litwie, to spoczniesz tutaj". Sprawcy zostawili
również kartonowe pudło z napisami: „TNT", „Uwaga bomba”(„Atsargiai, bomba"), „Wzywajcie
gliny” („Kvieskit  mentus"), „Polacy umrą”(„Lenkai mirs").

Zastępca komisarza policji okręgu wileńskiego Antoni Mikulski poinformował w sobotę media,
że „w sprawie chuligańskiego czynu zostało wszczęto śledztwo".

Wicemer Wilna Jarosław Kamiński powiedział  PL DELFI, że do marca miesiąca obok mauzoleum
marszałka mają być zainstalowane kamery. Kamery zostaną zamontowane nie wcześniej
marca 2013 roku. „„Budżet będziemy zatwierdzali, gdzieś w lutym. Musimy zarezerwować w nim
f inansowanie na ten cel” – powiedział  wicemer.
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Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody
DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, t rzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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