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„Chcemy stworzyć platformę dla dyskusji wśród
Polaków na Litwie, z której wyrosłyby nowe pomysły
polepszenia sytuacji litewskich Polaków i stosunków
polsko-litewskich” — w rozmowie z PL DELFI powiedział
politolog Mariusz Antonowicz, prezes nowopowstałego
Polskiego Klubu Dyskusyjnego.

Przed kilkunastoma dniami, 19 września, grupa politologów,
publicystów, działaczy społecznych i kulturalnych powołała
do życia Polski Klub Dyskusyjny. Taki klub istniał w latach 90. Ubiegłego wieku przy Zarządzie Miejskim Związku
Polaków na Litwie, jednak następnie zaprzestał działalności.

„Toczy się u nas dużo dyskusji o tym, jaką politykę powinna prowadzić Polska czy Litwa wobec polskiej
mniejszości na Litwie, lecz nie ma żadnej dyskusji o tym, jaką strategię musi wybrać polska mniejszość na Litwie,
żeby osiągnąć swoje cele. Brakuje też dyskusji nad tym, które z postulatów litewskich Polaków są dla nich
priorytetem, a które mogą być zrealizowane w dalszej kolejności, jakie są najważniejsze problemy polskiej
mniejszości na Litwie. Są namiastki dialogu polsko-litewskiego, ale brakuje na Litwie dyskusji polsko-polskiej” —
uważa Mariusz Antonowicz.

Celem klubu jest więc rozpoczęcie takiej dyskusji wśród Polaków na Litwie, z której wyrosłyby nowe pomysły
polepszenia sytuacji litewskich Polaków i stosunków polsko-litewskich.

„Poza tym widzimy, że dotychczasowe dyskusje polsko-litewskie zazwyczaj toczą się na poziomie eksperckim,
uczestniczą w nich dziennikarze, politycy, naukowcy, nie ma szans na to, żeby w ich ramach wypowiedzieli się
zwykli Polacy czy Litwini, którzy mają w tej lub innej kwestii własne zdanie. Dlatego oprócz stworzenia platformy
dyskusji polsko-polskiej, chcemy żeby to również było miejsce gdzie miejscowi Polacy mogliby spotkać się
litewskimi politykami, intelektualistami i dyplomatami, żeby mogli przedstawić swoje opinie litewskiej elicie
politycznej i eksperckiej, wysłuchać ich opinii, lepiej poznać się i zrozumieć jeden drugiego” — mówi prezes
Klubu.

Już w najbliższy czwartek, 2 października, o godzinie 20, w Auli Litewskiej Katolickiej Akademii Nauk przy ulicy
Pilies 8 odbędzie się pierwsza dyskusja publiczna zorganizowana przez Polski Klub Dyskusyjny. Gościem Klubu
będzie ambasador Antanas Valionis, były minister spraw zagranicznych Litwy oraz były ambasador Litwy w
Polsce, a dyskusja będzie dotyczyła perspektyw stosunków polsko-litewskich po zmianie rządu w Polsce. Polski
Klub Dyskusyjny zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu. „Jedynym warunkiem jest
wzajemny szacunek, nie obrażanie, nie używanie mowy nienawiści, bowiem Polski Klub Dyskusyjny nie jest
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miejscem do agitacji politycznej, tylko właśnie miejscem do dyskusji i dialogu. Ci, którzy chcą jedynie pokrzyczeć,
powtarzać mantry lub obrażać inne osoby — nie są tu mile widziani” — przestrzega Mariusz Antonowicz.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w
mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie
uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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