Karczewski: Jestem gotów rozmawiać z posłami, którzy
blokują Ustawę o pisowni nazwisk
zw.lt/salon-polityczny/karczewski-jestem-gotow-rozmawiac-z-poslami-ktorzy-blokuja-ustawe-o-pisowni-nazwisk/

„Trzeba było prowadzić dialog, jesteśmy sąsiadami, mamy wspólną historię, mamy też
wiele do powiedzenia w zakresie przyszłości. Powinniśmy ze sobą rozmawiać, powinniśmy
współpracować i będziemy współpracować – mam nadzieję, że wszystkie te kontakty,
rozmowy, będa nas prowadziły do wyeliminowania punktów spornych” – zaznaczył
Stanisław Karczewski.
Jak dodał, z rozmów z litewskim premierem oraz przewodniczącym Sejmu Litwy wynika, że
jest wola rozwiązywania problemów oraz dobra atmosfera.
Przez wiele lat Polska dawała do zrozumienia, że relacje z Litwą będą tak dobre, jak dobra
będzie sytuacja polskiej mniejszości na Litwie. Podczas wizyty w Wilnie marszałek
Karczewski podkreślał niejednokrotnie, że rozwój współpracy obu krajów wpłynie także na
szybsze rozwiązanie spraw Polaków na Litwie. Czy taka zmiana narracji przyniesie efekty
w relacjach z Litwą?
„Trzeba wykorzystywać wszystkie metody, więc trzeba również i taką zastosować. Chodzi o
efekt, o nasze cele strategiczne, współpracę i to, aby Polacy, którzy mieszkają na Litwie
mieli dobre warunki do pracy i mieli zagwarantowane to, o co zabiegamy od wielu lat.
Myślę, że poprawiająca się atmosfera temu służy i dużo spraw zostanie rozwiązanych.
Oczywiście jest również opozycja. Zadeklarowałem w rozmowie z panem
przewodniczącym, że jako opiekun Polaków mieszkających za granicą jestem w każdej
chwili gotów przyjechać i rozmawiać – rozmawiać również z tymi, którzy mają inne zdanie,
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z tymi deputowanymi, którzy jeszcze powstrzymują proces legislacyjny ustawy, która
umożliwia pisownię polskich nazwisk” – zauważył Karczewski.

Czy z punktu widzenia Polski ta ustawa, która zezwala na zapis w dokumentach
tożsamości zaledwie trzech liter alfabetu łacińskiego: q, w i x, rozwiązuje problem zapisu
polskich nazwisk?
„Jest to krok w dobrą stronę. Trzeba od czegoś rozpocząć. Jeżeli będzie to, już będziemy
mieli coś za sobą. Czasami trzeba zrobić niewielki krok, żeby później móc zrobić większy”
– uważa marszałek Senatu RP.
W rozmowie ze Stanisławem Karczewskim – o roli AWPL-ZChR w dialogu władz Polski i
Litwy, wsparciu finansowym Senatu dla środowisk polskich na Litwie oraz o tym, czy Polacy
na Wileńszczyźnie są wzorem aktywności dla Polonii na świecie.
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