
Polskie organizacje na Litwie. Gdyby nie Polska...
wilnoteka.lt /pl/artykul/polskie-organizacje-na-litwie-gdyby-nie-polska

Wilnoteka.lt, 18 marca 2015, 11:06

Fot. wilnoteka.lt/W. Maciejkianiec

W 2014 roku Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Polski na wsparcie środowisk
polskich na Litwie przeznaczyło 14 mln złotych
(3,5 mln euro). Ogółem w ubiegłym roku polski
MSZ wydał na współpracę z Polonią i Polakami
za granicą ponad 92 mln zł (23 mln euro).
Ministerstwo Kultury Litwy projekty działających
na Litwie polskich organizacji w 2014 r. wsparło
kwotą w wysokości 67 tys. litów (19 400 euro).

Największe środki - około 60 procent kwoty przeznaczonej na wspieranie Polonii i Polaków za granicą
- państwo polskie przeznaczyło na projekty realizowane przez środowiska polskie za wschodnią
granicą, w tym na Litwie. Projekty, które otrzymały dofinansowanie, musiały realizować jeden z pięciu
priorytetów: nauka języka polskiego, dofinansowanie mediów, infrastruktura polonijna, pozycja
środowisk polskich w kraju zamieszkania oraz utrzymanie więzi i kontaktów z Polską.

Na nauczanie języka polskiego na Białorusi, Ukrainie i na Litwie wydano łącznie ponad 6 mln zł. Na
wsparcie mediów polskich na Litwie Polska przeznaczyła 2,5 mln zł. Na projekty dotyczące
infrastruktury polonijnej wydano łącznie 8,8 mln zł, najwięcej - na inwestycje na Litwie. Jeśli chodzi o
kolonie letnie, w większym stopniu skorzystały z tej oferty dzieci z Białorusi i Ukrainy. Na wakacje w
Polsce dla dzieci z Białorusi przeznaczono blisko 3 mln zł, dla dzieci z Ukrainy - 2,2 mln zł.

Polskie organizacje społeczne na Litwie nie mogą niestety liczyć na większe wsparcie swojej
działalności ze strony państwa litewskiego. W 2014 r. na dotacje dla organizacji mniejszości
narodowych Ministerstwo Kultury Litwy przeznaczyło łącznie 288 tys. litów (ponad 83 tys. euro), w tym
około 67 tys. litów na projekty złożone przez organizacje polskie. Pozytywnie zaopiniowanych zostało
13 "polskich" wniosków. Na pierwsze półrocze 2015 r. na wsparcie organizacji mniejszości narodowych
Litwa przeznaczyła 52 tys. euro.

Dofinansowanie otrzymało 57 projektów, w tym 10 złożonych przez organizacje polskie. Przyznana
kwota to 12,7 tys. euro. Stowarzyszenie Kulturalne Polaków w Jawniunach otrzymało 800 euro na
zorganizowanie spotkania "Święto pamięci", Stowarzyszenie Polaków w Kiejdanach - 700 euro na
działalność szkółki sobotniej, Fundacja Dobroczynności i Pomocy "Dom Kultury Polskiej w Wilnie" - 1,5
tys. euro na zorganizowanie Festiwalu Kultury Polskiej, Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca "Wilia"
- 2 tys. euro na zorganizowanie koncertu z okazji 60-lecia zespołu. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" otrzymało dofinansowanie w wysokości 900 euro na
zorganizowanie XIX Festiwalu Teatrów Szkolnych, Trocki Oddział Rejonowy ZPL - 1,4 tys. euro na
zorganizowanie koncertu z okazji 25-lecia działalności Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Biedronka" i
1,5 tys. euro na projekt "Nasza kultura jest piękna niczym bajka". Stowarzyszeniu Polskich Pisarzy
przyznano dofinansowanie w wysokości 400 euro na zorganizowanie festiwalu poezji, natomiast
Polskie Studio Teatralne w Wilnie ma 2 tys. euro na festiwal "Idy teatralne“. Zespół pieśni i tańca
"Wilenka" otrzymał na swoją działalność 1,5 tys. euro.
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W lipcu 2015 r. opiekę nad mniejszościami narodowymi na Litwie przejmie Departament Mniejszości
Narodowych przy Rządzie RL. Wówczas rozpisany zostanie konkurs na dofinansowanie projektów w
drugim półroczu br.
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