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Forum Współpracy i Dialogu Polsko-
Litewskiego im. J. Giedroycia, które powstało w
2012 r. z inicjatywy intelektualistów polskich i
litewskich, po raz pierwszy przyznało Nagrodę
im. Jerzego Giedroycia. Jest to nagroda za
zasługi na rzecz budowania mostów
porozumienia pomiędzy Polakami a Litwinami.
Uroczystość wręczenia Nagrody im. Jerzego Giedroycia odbyła się w Wilnie, w pałacu Chodkiewiczów.

Litewscy intelektualiści Nagrodę im. Jerzego Giedroycia przyznali redaktorowi "Gazety Wyborczej"
Adamowi Michnikowi i dziekanowi Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Bogdanowi Szlachcie. W 2015 r. laureatów nagrody po
stronie litewskiej ogłoszą intelektualiści polscy.

Podczas uroczystości w pałacu Chodkiewiczów w Wilnie laudację na cześć Adama Michnika wygłosił
poeta, eseista, tłumacz Tomas Venclova. "Adam Michnik jest głównym kontynuatorem dzieła
Giedroycia, twórcą wolnej Europy w naszym regionie. Jak Lech Wałęsa, Jacek Kuroń, Tadeusz
Mazowiecki. Jego gazeta rozbraja demagogię i głupotę, których nigdy nie brakuje" - powiedział Tomas
Venclova.

W laudacji na cześć prof. dr. hab. Bogdana Szlachty jego litewski przyjaciel, prof. dr Alvydas Jokubaitis
z Uniwersytetu Wileńskiego, przypomniał, że "Bogdan Szlachta wkraczał w trudne relacje polsko-
litewskie zawsze wtedy, gdy był najbardziej potrzebny". Alvydas Jokubaitis powiedział, że w czasach
kiedy Litwa walczyła o niepodległość Bogdan Szlachta jako pierwszy w Polsce przygotował wydania
poświęcone Litwie współczesnej, a w jego krakowskim mieszkaniu serdecznie byli przyjmowani
przyjeżdżający do Krakowa Litwini. 

Po zakończeniu uroczystości wręczenia Nagrody im. Jerzego Giedroycia odbyła się dyskusja
podsumowująca wizyty studyjne grupy dziennikarzy z Polski i Litwy w Sejnach i Solecznikach,
zorganizowane przez Forum Współpracy i Dialogu Polsko-Litewskiego im. J. Giedroycia. W Sejnach
dziennikarze spotkali się z przedstawicielami mniejszości litewskiej, w Solecznikach - ze społecznością
polską.

"Dziennikarze mają schematyczne spojrzenie na sprawy polsko-litewskie: kiedy coś się dzieje,
dziennikarze z Litwy jadą do Sejn i pytają mieszkających tam Litwinów o to, jak są przez Polaków
krzywdzeni, natomiast dziennikarze z Polski jadą na Wileńszczyznę i pytają Polaków: ile razy dziennie
was biją? Nigdy nie widziałem reportażu, w którym dziennikarze spróbowaliby przedstawić stanowisko
obydwu stron. Stąd pomysł zorganizowania takiej wspólnej wizyty dziennikarzy z Polski i Litwy w
Sejnach i Puńsku" - powiedział przewodniczący Zarządu Forum Współpracy i Dialogu Polsko-
Litewskiego im. J. Giedroycia prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis. Zdaniem Alvydasa Nikžentaitisa takie
bezpośrednie spotkania są ważne również z tego względu, że dziennikarze się poznają i zyskują nowe
źródła informacji. "Sądzę, że im lepiej się poznajemy, wsłuchujemy w argumenty drugiej strony, tym
życie na tym świecie staje się bardziej komfortowe" - dodał A. Nikžentaitis.
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