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Polska grupa, idąca w litewskim pochodzie z
okazji 25-lecia niepodległości Litwy, fot.
wilnoteka.lt

Polacy Wileńszczyzny także uczestniczą w
obchodach 25-lecia odrodzenia niepodległości
Litwy. Bodajże po raz pierwszy od ćwierćwiecza
dzieciaki w strojach łowickich (wśród innych
przedstawicieli mniejszości w strojach
narodowych) zostały zaproszone na uroczyste
posiedzenie w historycznej sali Sejmu Litwy, zaś w oficjalnej paradzie, która przeszła w samo południe
aleją Giedymina, maszerowała także grupka młodych Polaków, którzy skrzyknęli się na Facebooku.
Właśnie z nimi w ramach Polskiego Klubu Dyskusyjnego spotkał się marszałek Senatu RP Bogdan
Borusewicz. Wcześniej odwiedził on (wszak wilniuk z pochodzenia) cmentarz na Antokolu, zaś
spotkanie z przedstawicielami ZPL-AWPL, planowane tuż przed odlotem marszałka w sali VIP na
wileńskim lotnisku, zostało odwołane - w drodze na lotnisko Borusewicz zatrzymał się jeszcze na
Rossie. Posłowie polskiej Akcji Wyborczej spotkają się z delegacjami polskiego Sejmu i Senatu (na
czele z wicemarszałkiem Eugeniuszem Grzeszczakiem) jutro w Sejmie Litwy.

Od kilku lat obchody 11 Marca, czyli Święta Odrodzenia Niepodległości Litwy, naznaczone były
wyłącznie paradą nacjonalistów litewskich, okraszoną donośnymi hasłami w stylu "Litwa dla Litwinów".
Dziś także przejdzie ona aleją Gedymina, ale kilka godzin później i w odwrotnym kierunku. Władze
Litwy ostatnio próbują więc zatrzeć negatywne wrażenie, jakie nawet wśród znacznej części
litewskiego społeczeństwa zostawia taka radykalnie szowinistyczna, a zdaniem wielu - wręcz
faszyzująca demonstracja, a że nie da się zabronić obywatelom "ob-chodzić" tego święta głównym
deptakiem stolicy, więc już po raz trzeci zorganizowano "konkurencyjny" pochód "dobrych" Litwinów i
patriotów. 

Swoisty Marsz Niepodległości ruszył tuż po uroczystościach w Sejmie z placu Niepodległości w
kierunku Katedry. Podobnie, jak przed rokiem, głównym akcentem była najdłuższa (1000 m!) flaga
Litwy, której towarzyszyło ok. 4 tysięcy wilnian i gości z innych zakątków Litwy. W tym trójkolorowym
potoku, prowadzonym przez orkiestry wojskowe Litwy, Łotwy i Estonii oraz kompanię reprezentacyjną
wojska litewskiego, która niosła flagi wszystkich krajów Unii Europejskiej, nie zabrakło także biało-
czerwonej "wysepki", gdzie obok polskich flag widniała także ukraińska, litewska oraz "spinająca" te
wszystkie narodowe barwy Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli "historyczna flaga Litwy", jak
to zostało ujęte w litewskiej ustawie o symbolach narodowych. 

Polska grupka nie była duża - liczyła ok. 30-40 osób, a obok Polaków z Wileńszczyzny szli tu także
Litwini oraz Polacy z Polski, a nawet z Francji - chodzi o Romana Goreckiego-Mickiewicza,
praprawnuka Adama, który od kilku lat jest już na tyle związany z Wilnem, że nawet wystartował w
ostatnich wyborach samorządowych z listy liberałów A. Zuokasa (Związek Wolności Litwy). Inicjatwa
dołączenia do pochodu w postaci zorganizowanej polskiej grupy wynikła właśnie w środowisku
młodych ludzi, związanych z ugrupowaniami liberalnymi. Uczestnicy podkreślali, że nie jest to akcja
polityczna, tylko patriotyczna - na rzucone przed kilku dniami w Facebooku hasło zareagowali ci, którzy
uważali, że podczas uroczystości 25-lecia Niepodległości nie może zabraknąć litewskich Polaków, dla
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których 11 Marca to także ich święto.

Część uczestników pochodu, skupionych w Polskim Klubie Dyskusyjnym, kilka godzin później w
kawiarni "Sakwa" spotkała się z marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem. Stół co prawda
nie był okrągły, ale marszałek chętnie dzielił się z młodymi rodakami zarówno wspomnieniami z
czasów opozycji i odradzania się niepodległej Polski oraz Litwy, jak i refleksjami o współczesnych,
"zamrożonych" stosunkach polsko-litewskich. "Może Rosjanie nas pogodzą?" - żartował Borusewicz,
trochę zawiedziony postawą zarówno litewskich polityków, jak i niektórych polskich działaczy na Litwie.
Patową sytuację, w jakiej znalazły się Wilno i Warszawa, a chyba przede wszystkim Polacy
Wileńszczyzny, marszałek polskiego Senatu określił krótko: "zaklopsowani".
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