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Szanowni Czytelnicy. Dzisiaj, jak i w ciągu
minionych 60 lat ukazał się kolejny, już 17 164
numer polskiej codziennej gazety „Kurier
Wileński” („Czerwony Sztandar”), założonej 1
lipca 1953 roku. Te ponad 17 tysięcy numerów
gazety są — dzień po dniu — kroniką życia
litewskich Polaków w powojennych
dziesięcioleciach.

Przebyliśmy tą długą i niełatwą drogę wspólnie. My —
to kilka pokoleń polskich dziennikarzy i pracowników
redakcji i Wy — kilka pokoleń naszych czytelników.
Jaka była ta wspólnie przebyta droga? Czym można ją
zmierzyć? Na pewno takimi miernikami mogą być
niezliczone codzienne radości i smutki, troski i wzruszenia, nasze nadzieje i obawy.

Obchodzimy już swój szósty okrągły jubileusz. Każda z minionych jubileuszowych rocznic była różna.
Jednak nie zważając na to, mają one jedną wspólną cechę. Zawsze nie patrząc na okoliczności — sprawy
naszych Rodaków, Czytelników były dla gazety tematem najważniejszym.

Tak chyba było sądzone z góry, że gazeta założona po wojnie po to, by sowietyzować niepokornych
Polaków na Wileńszczyźnie, stała się obok szkół polskich i zespołu ludowego „Wilia” jednym z trzech
legalnych f ilarów polskości na Litwie w okresie sowieckim.

Przez długie dziesięciolecia nasz dziennik był jedyną instytucją, która mogła na poziomie of icjalnym bronić
polskich spraw na Litwie. Niewątpliwie rzeczą najważniejszą spełnioną w okresie sowieckim przez
„Czerwony Sztandar” oraz jego czytelników, nauczycieli, rodziców — to wyjście obronną ręką w walce o
zachowanie szkół polskich na Litwie. Trzeba powiedzieć wprost, gdyby wówczas nie potraf ilibyśmy obronić
polską szkołę, to dzisiaj polskość na Wileńszczyźnie wyglądałaby podobnie, jak wygląda na
Kowieńszczyźnie czy Laudzie. „Czerwony Sztandar” zresztą nie tylko bronił szkół polskich przed
zamknięciem, ale często gazeta zastępowała podręczniki. Wielu Polaków, nie mając polskich elementarzy,
nauczyło się czytać dzięki polskiej gazecie.

Do zwycięskich walk, które stoczyła nasza redakcja w tamtej bezwzględnej epoce, trzeba zaliczyć również
obronę cmentarza na Rossie. Publikacje naszych dziennikarzy oraz interwencje nielicznej grupy wilnian
obroniły tą tak znaczącą dla Narodu Polskiego nekropolię przed planami komunistycznych władz zbudować
na miejscu cmentarza autostradę samochodową.

Dz isiaj w wolnej i niez ależ nej Litwie są politycy — w tym również  na najwyż sz ych sz cz eblach władz y — z arz ucający nam,
Polakom na Litwie, iż  jesteśmy nielojalnym obywatelami.
Jubileusz  „Kuriera Wileńskiego” jest, więc okaz ją prz ypomnieć owym politykom, ż e w okresie najostrz ejsz ej walki o to, cz y Litwa
będz ie państwem niez ależ nym, gdy co niektórz y z  nich obserwowali tamte wydarz enia prz ez  okna wyż sz ej komunistycz nej
sz koły partyjnej w Wilnie, „Kurier Wileński” nie z waż ając na podnosz ącą się wówcz as falę polonofobii, jednoz nacz nie stanął w
obronie niepodległego państwa litewskiego. Za tę postawę redakcja polskiego dz iennika z ostała poddana represjom z e strony
sowieckich władz . Gaz eta jednak bez kompromisowo walcz yła o nasz ą i wasz ą wolność.

Uważaliśmy i uważamy, że zachowanie świadomości narodowej Polaków na Litwie w żadnym wypadku nie
jest przejawem nielojalności wobec państwa, którego obywatelami jesteśmy. Niepodległe państwo litewskie,
o które również walczył „Kurier Wileński” powinno być wolne od przejawów nacjonalizmu i ksenof obii.

Niestety, jednak również dzisiaj, w nowych okolicznościach, gazeta nadal powinna kontynuować walkę o to,
aby Polacy na Litwie nadal mogli być Polakami. Wolność i demokracja sprawiły jednak, że nie jesteśmy już w
tej walce samotni. Powstały — w tym również często przy wsparciu „Kuriera Wileńskiego” — liczne
wielotysięczne polskie organizacje. Założono nowe polskie media, w większości z których pracują byli nasi
redakcyjni koledzy.
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Jednak sz cz ególne z nacz enie w tej współcz esnej walce o polskość ma to, ż e dz isiaj mamy wsparcie Państwa Polskiego. O tym
mogli tylko marz yć Polacy na Litwie w cz asach rz ądów sowieckich. Takż e redakcja „Kuriera Wileńskiego” jest niez miernie
wdz ięcz na dla Rz ecz ypospolitej Polskiej z a politycz ne, merytorycz ne i finansowe wsparcie nasz ego wysiłku edytorskiego.
To, ż e gaz eta wybrnęła w trudnych warunkach gospodarki wolnorynkowej, z awdz ięcz amy wsparciu nasz ych wydawców —
rodz inie Klonowskich.

Jednak najważ niejsz ymi osobami dla redakcji „Kuriera Wileńskiego” jesteście Wy, nasi Cz ytelnicy.
W dniu 60- lecia chcemy podz iękować wsz ystkim nasz ym cz ytelnikom, byłym i obecnym dz iennikarz om, pracownikom redakcji,
nieetatowym autorom z a te wspólne 60 lat, ż e jesteśmy raz em. Dz iękujemy!
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