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Wicedyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie
Władysław Wojnicz został nowym
wiceprzewodniczącym Rady Wspólnot
Narodowych, działającej przy Departamencie
Mniejszości Narodowych Litwy. Przewodniczącą
została przedstawicielka wspólnoty łotewskiej
Gunta Rone, drugą wiceprzewodniczącą - Marytė
Maslauskaitė, przedstawicielka wspólnoty
niemieckiej w Kownie.

Wybory nowego zarządu Rady Wspólnot Narodowych Litwy były głównym celem pierwszego spotkania jej
członków, wybranych przez poszczególne wspólnoty na kolejną, tym razem czteroletnią kadencję 2015-2019.
Rada będzie odtąd liczniejsza - zamiast 24, zasiądzie w niej 26 przedstawicieli mniejszości narodowych, przy
czym największe wspólnoty - polska i rosyjska - mają po 3 reprezentantów, białoruska i ukraińska - po 2, kolejnych
16 wspólnot narodowych - po jednym, przy czym np. Rumuni i Mołdawianie mają wspólnego delegata. Natomiast
w środowisku litewskich Tatarów nastąpił rozłam i wynikły trudności z wyborem nawet jednego wspólnego
delegata. Oprócz tradycyjnych mniejszości, jak Żydzi czy Karaimi, w Radzie są reprezentowane tak egzotyczne
wspólnty, jak Kazachowie, Czeczeni, Uzbecy, Libańczycy, Bułgarzy i Azerowie.

Na stanowisko nowego przewodniczącego  Rady zgłoszono Władysława Wojnicza i Guntę Rone -
przewodniczącą Rady Społecznych Organizacji Łotewskich na Litwie i prezesa Stowarzyszenia Łotyszy w Wilnie.
Przedstawiciel wspólnoty azerskiej Mahir Gamzajev apelował, by w sytuacji, gdy sprawy społeczności polskiej są
najmocniej obecne w życiu publicznym Litwy i budzą najwięcej kontrowersji właśnie Polak powinien stanąć na
czele Rady, jednak wicedyrektor DKP oświadczył, że z tychże względów dla wszystkich mniejszości lepiej by było,
by przewodniczącym tego gremium została osoba, która nie będzie posądzana o stronniczość i działania
wyłącznie na rzecz jednej wspólnoty. 

Decyzję tę przyjęto ze zrozumieniem i głosami 21 z 22 obecnych na sali przedstawicieli mniejszości narodowych
nową przewodniczącą Rady została Gunta Rone, która z miejsca zaproponowała Wojniczowi, by został jej
zastępcą, co także zostało przyjęte z powszechną aprobatą. Drugim wiceprezesem Rady po krótkiej dyskusji
została przedstawicielka kowieńskiej wspólnoty Niemców Marytė Maslauskaitė. 

Przy okazji wyborów nowego zarządu postanowiono także uzupełnić statut Rady Wspólnot Narodowych zapisem,
że do zarządu mogą być wybierani nie tylko obywatele Litwy, ale też wszyscy obywatele Unii Europejskiej, stale
mieszkający na Litwy, czyli posiadający też np. prawo do udziału w wyborach samorządowych.
 
Gośćmi pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady były: jej założycielka i pierwsza przewodnicząca Halina
Kobeckaitė oraz aktualna dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Litwy - Vida Montvydaitė. Rada
Wspólnot Narodowych Litwy jest jedynym oficjalnym przedstawicielstwem mniejszości narodowych przy
rządzie Litwy, a dokładniej - Departamencie Mniejszości Narodowych, który został niedawno wyodrębniony z
Ministerstwa Kultury i obecnie podlega bezpośrednio Kancelarii Premiera. Rada Wspólnot Narodowych jest
jednak organem wyłącznie doradczym bez większych uprawnień i wpływów na politykę władz Litwy wobec
mniejszości narodowych. Społeczność Polaków Litwy reprezentują w Radzie: Władysław Wojnicz, Grzegorz
Sakson i Walenty Wojniłło.
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W Nepalu: Święto Demokracji
W Turkmenistanie: Świę...

Imieniny obchodzą: Arnold, Henryk, Jerzy, Józef

Na Litwie: Butmantas, Butmina,
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Filmowcy polubili Wilno
Nareszcie będzie ładnie?
Wilno w trójce najbardziej atrakcyjnych miast...
Konsekracja kościoła pw. bł. Michała Sopoćki w...
Obchody 16 Lutego: msza święta, ogniska na alei...
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Jak spędzić weekend w
Wilnie i na
Wileńszczyźnie?
Wilnoteka poleca

Miecz ceremonialny ostatniego władcy Rzeczypospolitej
Obojga Narodów Stanisława Augusta Poniatowskiego
rzadko opuszcza Zamek Królewski w Warszawie....

"Perła" liczy na głosy widzów projektu...
Młodzieżowe ZW FUN już gra!
"Perła" z Niemenczyna już wkrótce w...
W Departamencie Mniejszości Narodowych - o...
Dialog Senatu RP z Polonią i Polakami za granicą
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"Dyktando 2016" w Szkole
im. Szymona Konarskiego
Uczniowie szkół wileńskich
przystąpili do dyktanda. Była to już 9

edycja konkursu organizowanego przez Szkołę im.
Szymona Konarskiego i Koło Metodyczne...
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Jednorazowe reklamówki znikną ze sklepów
Krzyż Oficerski Orderu Zasługi dla Romasa...
Angielski wygrał z rosyjskim
Kolejki na granicy litewsko-białoruskiej
Książę Maciej Radziwiłł na międzynarodowej...
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Odnowiona umowa -
niższe ceny
W miniony czwartek należąca do
zarządzanego przez państwo

holdingu Lietuvos energija spółka gazowa Litgas
podpisała odnowioną umowę na dostawy gazu z...

IPN ujawnia: Wałęsa współpracował z SB
Nie żyje reżyser Andrzej Żuławski
UE znosi sankcje wobec Białorusi
Więzienie za „polskie obozy koncentracyjne”
„Intensywna przyjaźń” Jana Pawła II
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ZA MIEDZĄ

Rosja przeprowadziła
ćwiczenia przy estońskiej
granicy
Armia rosyjska wzięła udział w

manewrach wojskowych w obwodzie pskowskim przy
granicy z Estonią. Ćwiczenia trwały 5 dni, trenowało 1000
spadochroniarzy.

Stypendium dla Polaków z Litwy
Stypendium dla Polaków z Litwy
poszukujemy przedstawiciela handlowego
Oferta nie do odrzucenia obiad przyrządzony na...
Romantyczny wieczór na ,,Dzień Kobiet''
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OGŁOSZENIA

Stypendium dla Polaków
z Litwy
LITWA - POLSKA

OSTATNIO KOMENTOWANE

Szukam chetnych do napisania
19.02.2016 - 17:03
Szukam chetnych do napisania
19.02.2016 - 13:36
Szukam chetnych do napisania
19.02.2016 - 13:36
Smutne to ..bo nad L.Wałęsą
19.02.2016 - 10:23
Ja osobiście boje się
19.02.2016 - 04:52

Projekt jest współfinansowany ze
środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania

"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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