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W drugim dniu świąt Wileński Oddział Związku
Polaków na Litwie świętował swoje 25 – lecie.

Przed koncertem, na którym wystąpiły wileńskie zespoły:
Wilia, Sto uśmiechów, Wilenka, Świtezianka,
Grzegorzanie, Polskie Studio Teatralne w Wilnie, odbyła
się konf erencja poświęcona obchodom jubileuszu. W
trakcie koncertu najbardziej zasłużonym prezes
wileńskiego ZPL Alicja Pietrowicz wręczyła dyplomy
uznania.

„W ciągu 25 lat walczyliśmy o polskie szkolnictwo na Litwie, oryginalną pisownię nazwisk, dwujęzyczne
nazewnictwo ulic, zwrot ziemi, ale niestety walka nadal trwa i te sprawy nadal pozostają priorytetami
działalności naszego oddziału i całego ZPL. Zachowajmy nasze osiągnięcia na dalsze lata i swoją
codzienną pracą i działalnością społeczną zadbać, aby w naszym mieście polskość była zawsze obecna” -
powiedziała Pietrowicz.

Prze zebranymi wystąpił również lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, europoseł, kandydat na
prezydenta Waldemar Tomaszewski.

„Jesteśmy dobrym przykładem dla innych narodowości, jak należy w zjednoczeniu działać dla wspólnego
dobra. Jedność jest główną naszą cechą, która prowadzi do naszych sukcesów i osiągnięć. Nie wszystko
jest dobrze, jak na przykład zwrot ziemi, który jest głównym naszym niepowodzeniem w ciągu tych 25 lat.
Siły są nie równe, trudno konkurować dla 7 proc. społeczności z maszyną państwową. Jubileusz jest dobrą
okazją do nakreślenia planów na przyszłość. Naszym głównym zadaniem będzie zachowanie tego, co
osiągnęliśmy wspólną pracą. Cieszy, że procent polski uczniów ostatnio wzrósł, więc musimy to utrzymać
myśląc o tym, że granice z czasem zostaną otwarte na Wileńszczyzną Wschodnią, która obecnie należy do
Białorusi. Wtedy nasza społeczność Wileńszczyzny Zachodniej razem z Wileńszczyzną Wschodnią w
połączeniu z Dyneburgiem będzie liczyła około miliona ludzi. Musimy naszych rodaków spotkać z polskimi
szkołami, które obroniliśmy” -  powiedział Tomaszewski.

Świetną imprezę zakończył występ aktorek Polskiego Studia Teatralnego Jolanty Griniewicz i Moniki Jodko.
Ostatnia piosenka „Ja to mam szczęście”, którą Monika zaśpiewała wspólnie z zespołem Wilia, w idealny
sposób podsumowała imprezę i 25 lat działalności Związku Polaków na Litwie.
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