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Żegnaj nam Roku 2012. Jaki będziesz 2013?

Nie było końca świata, choć dla kog oś na Litwie końcem świata móg ł być już sukces
wyborczy Polaków... Nie widać końca kryzysu, mimo że niektórzy twierdzą, iż najg orsze
mamy już za sobą, inni - że dopiero przed sobą. Litwa ma nowy rząd, z którym jej
mieszkańcy wiążą duże nadzieje, o czym świadczy rosnąca popularność premiera, maleje
natomiast popularność Pani Prezydent, która na dobry początek współpracy z nowym
rządem wystawiła nieznaną dotąd na Litwie szopkę polityczną. Sejm poszedł za ciosem i
być może w nadchodzącym roku zobaczymy, jak wędruje za kratki wiceprzewodniczący
litewskieg o parlamentu oraz jeden z najpopularniejszych liderów politycznych, od lat
otwarcie kpiący z l itewskieg o establishmentu... Jaki będzie ten nowy 2013 rok?

Dla Polaków na Litwie będzie to niewątpliwie rok wielkich  nadziei, wiązanych przede
wszystkim z szeroko pojętą normalizacją ich  życia. Głównie polityczną, bo po raz
pierwszy mieszkańcy Wileńszczyzny wkraczają w Nowy Rok, mając swoich
przedstawicieli na wszystkich  szczeblach władzy: od starosty, radneg o po ministra i
wicemarszałka. Dotychczas zawsze był Ktoś Zły na jakimś poziomie, kto nie pozwalał na
realizaję ich  ambicji czy też należnych im praw. Ba, wszędzie Polacy są nie w
symbolicznej, bezzębnej opozycji, ale w koalicji rządzącej, czyli mają realny wpływ
zarówno na decyzje ustawodawcze, jak i praktyczną realizację na poziomie
wykonawczym. Kiedyż więc, jak nie teraz, będzie można nadrobić zaleg łości
poprzednieg o dwudziestolecia?

Co jednak sądzą o tym sami przedstawiciele społeczności polskiej? W jakich  nastrojach
żeg nają niewątpliwie historyczny rok 2012 i czeg o oczekują od 2013? 

Z tymiż politykami wiąże się nadzieja także na dwie inne normalizacje: przede wszystkim
g ospodarczą - i tu l itewscy Polacy nie różnią się niczym od tysięcy innych obywateli
Litwy, którzy także chcą mieszkać w cywilizowanym europejskim kraju, otwartym i
atrakcyjnym, nowoczesnym i perspektywicznym. Właśnie dlateg o zależy im także na
normalizacji społecznej, normalizacji stosunków polsko-litewskich, zarówno między
Wilnem a Warszawą, bo mają one jednak olbrzymi wpływ na nastroje społeczne, jak i na
najniższym szczeblu - relacji międzyludzkich. Ażeby Polacy w Wilnie się nie bali, ale też
nie wstydzili rozmawiać ze sobą po polsku na ulicy, w środkach komunikacji miejskiej, w
pracy, na uczelni, w urzędzie... Aby Polak przestał  być kojarzony z wsiowym "tutejszym",
posług ującym się rosyjsko-ludowym żarg onem, a zaczął być kojarzony z kompetencją,
uczciwością, tolerancją i mądrą pracą na rzecz wspólneg o dobra - dobra Litwy.

W tej sferze z kolei niezwykle ważneg o przełomu dokonała Katarzyna Niemyćko - dała
wspaniały dowód, jak wiele można dokonać w ciąg u roku, wkładając niezwykle
intensywną pracę. Nie udało się w eliminacjach do Eurowizji, osiąg nęła duży sukces
zespołowy dla Wileńszczyzny w "Wojnach Chórów", jednak wtedy, wiosną, tak mało
zabrakło, by Najlepszą Być. Nie założyła rąk i już jesienią, w całkiem nowej dla siebie
branży (bo przecież jest wokalistką, nie tancerką), potrafiła maksymalnie wykorzystać
to, co dawał jej udział  w kolejnym projekcie. I nie pozostawiła złudzeń: była najlepsza,
pokazując po raz kolejny całej Litwie, że POLKA POTRAFI!

Czeg o też wszystkim Polakom - na Litwie, w Polsce, na Świecie - z całeg o serca i prosto z
Wilna w tym nowym 2013 roku życzymy!
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