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„Be z nie p o d le g łe j Po lski nie  b yło b y nie p o d le g łe j Litwy, tak
samo , jak b e z nie zawis łe j Litwy nie  b yło b y nie zawis łe j

Po lski” — p o wie d ział Janusz Sko limo wski, amb asad o r RP
w Wilnie  Fo t. Marian Paluszkie wicz

Uho no ro wanie  o só b  zasłużo nych w p ro ce sie  ro zwijania
wsp ó łp racy p o lsko -lite wskie j, krze wie nia p o lskie j kultury i

p ie lę g no wania szko lnictwa p o lskie g o  na Litwie  Fo t. Marian
Paluszkie wicz

Kurier Wileński | Odznaczenia RP dla zasłużonych obywateli
Litwy
Honorata Adamowicz

W czwartek, 14 lutego br., w ambasadzie RP w
Wilnie, w Pałacu Paców, odbyła się ceremonia
wręczenia odznaczeń państwowych na wniosek
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Odznaczeni zostali obywatele Republiki
Litewskiej.

— Uroczystość uhonorowania osób zasłużonych w
procesie rozwijania współpracy polsko- litewskiej,
krzewienia polskiej kultury i pielęgnowania szkolnictwa
polskiego na Litwie stanowi w pewnym sensie
inaugurację litewskiego Święta Odrodzenia
Niepodległości. Bez niepodległej Polski nie byłoby
niepodległej Litwy, tak samo, jak bez niezawisłej Litwy
nie byłoby niezawisłej Polski — powiedział Janusz Skolimowski, ambasador RP w Wilnie.

Osobom nagrodzonym życzył, by w dalszym ciągu
swoją pracą codzienną stanowili przykład dla innych.
Przykład tego, w jaki sposób można pielęgnować
swoją tożsamość, jak dbać o wspólne polsko- litewskie
dziedzictwo kulturowe, jak popularyzować polską
kulturę.
— Jako lekarz jestem przekonany, że najważniejsze w
stosunkach rodzinnych oraz sąsiedzkich to szacunek
wzajemny. Jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj
otrzymałem tak wysokie odznaczenie od państwa
polskiego, z którym mamy wspólną historię. Moja
babcia była Polką, jestem z tego powodu bardzo
dumny. To właśnie ona uczyła mnie pacierza po polsku
— powiedział Antanas Vinkus, doradca premiera Litwy.

Antanas Vinkus zaznaczył, że nadal będzie starał się o jak najlepsze stosunki polsko- litewskie. Krzyż,
który otrzymał, zobowiązuje go do dalszej pracy według jego możliwości na rzecz polepszania
stosunków między Litwą i Polską.
— Dla każdego człowieka każde odznaczenie jest bardzo ważne i cieszy. Ponieważ to znaczy, że twoja
praca została doceniona, zauważona. Ja również jestem niezmiernie szczęśliwa, że dzisiaj otrzymałam
takie wysokie odznaczenie, ale należy pamiętać, że nie odznaczenia są najważniejsze. Najważniejsze
jest być zawsze i wszędzie człowiekiem, nieważne, w jakiej sytuacji jesteśmy — powiedziała Rita
Tamašunienė, posłanka na Sejm z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

Odznaczenia otrzymali

 1. Za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką
Litewską, za propagowanie wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących
Rzeczpospolitą Obojga Narodów:
Gudavičius Edvardas, litewski historyk, nagrodzony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
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Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
Jučas Mečislovas, litewski historyk, nagrodzony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy:
Vinkus Antanas, dyplomata, były minister zdrowia, a obecnie doradca premiera Litwy,
nagrodzony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

3. Za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za rozwijanie szkolnictwa polskiego na
Litwie:
Gulbinowicz Anna, polonistka, wieloletnia nauczycielka w Szkole Średniej im. Szymona
Konarskiego, emerytka, nagrodzona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej

Dzierżyńska Krystyna, wiceprezes Macierzy Szkolnej, nagrodzona Krzyżem Kawalerskim Orderu
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                
4. Za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiej kultury:

Ludkowski Artur, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, nagrodzony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
Zimińska Krystyna, wicedyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, nagrodzona Krzyżem
Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

5. Za zasługi w popularyzowaniu polskiego folkloru:
Bogdanowicz Krystyna, wieloletnia choreograf zespołu „Świtezianka”, nagrodzona Złotym
Krzyżem Zasługi

6. Za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiej kultury: 
Rita Tamašunienė, posłanka na Sejm z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, nagrodzona
Srebrnym Krzyżem Zasługi

Wojnicz Władysław, kierownik działu komercyjnego Domu Kultury Polskiej w Wilnie, nagrodzony
Srebrnym Krzyżem Zasługi

Jakowicz Grzegorz, pracownik Domu Kultury Polskiej w Wilnie, nagrodzony Srebrnym Krzyżem
Zasługi

Łukaszewicz Irena, zastępca kierownika działu komercyjnego Domu Kultury Polskiej w Wilnie,
nagrodzona Brązowym Krzyżem Zasługi

Mieżonis Bożena, koordynator projektów Domu Kultury Polskiej w Wilnie, nagrodzona Brązowym
Krzyżem Zasługi
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