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Artur Górski: "Wspieranie Polaków na Kresach to dla nas
moralny obowiązek"

Ilona Lewandowska, 27 grudnia 2015, 09:58

Wspieranie Polaków mieszkających na dawnych Kresach Rzeczpospolitej było częścią programu wyborczego PiS
i - jak pokazuje rzeczywistość powyborcza - temat rodaków, którzy pozostali za wschodnią granicą jest też obecny
w pracach nowego rządu, Sejmu i Senatu. Na jaką pomoc z Macierzy mogą liczyć Polacy na Litwie i jaki pomysł
na poprawę stosunków polsko-litewskich mają aktualne władze Polski w rozmowie z Wilnoteką mówi poseł Artur
Górski.

Polacy na Wileńszczyźnie nie raz słyszeli od polityków Prawa i Sprawiedliwości, że ich sprawy są dla obecnego
rządu szczególnie ważne. Po słowach coraz częściej możemy zaobserwować kolejne decyzje, które mają na celu
wsparcie rodaków, którzy pozostali na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej. Wystarczy wspomnieć choćby
nowelizację ustawy o Karcie Polaka, czy nową ustawę o repatriacji. Tuż przed świętami specjalną opieką Sejm RP
otoczył sprawy polskich szkół na Litwie - utworzona została stała podkomisja ds. mniejszości polskiej na Litwie.

"Wspieranie Polaków na Kresach to dla nas moralne zobowiązanie" - podkreśla w rozmowie z Wilnoteką poseł
Artur Górski, zastępca przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Według niego ważne jest
jednak nie tylko wsparcie finansowe, lecz także rozwój przedsiębiorczości wśród Polaków na Litwie. Poseł uważa,
że to właśnie potencjał gospodarczy polskiej mniejszości może być czynnikiem, który zadecyduje w kwestii obrony
jej postulatów na Litwie. 

Pomoc Polakom na Litwie nie jest jednak uzależniona jedynie od posunięć polskiego rządu. Poszanowanie ich
praw zagwarantować może jedynie strona litewska. Tymczasem - jak pokazują doświadczenia ostatnich lat,
rozmowy polsko-litewskie rzadko bywały skuteczne. "Musi być nowe otwarcie w stosunkach polsko-litewskich -
podkreśla poseł, zauważając jednocześnie, że czas zbliżających się na Litwie wyborów z pewnością nie jest
okresem sprzyjającym rozmowom". 

"Wielu polityków, ze względu na walką o litewski elektorat, będzie z miesiąca na miesiąc zaostrzać język debaty".
Nawet jednak najbardziej radykalne deklaracje nie muszą oznaczać zmian na gorsze. Poseł uważa, że również w
kwestii relacji polsko-litewskich kluczową rolę mogą odegrać wspólne inicjatywy gospodarcze.
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Grzegorzewo ma polsko-rosyjskie gimnazjum
Ruszyły XVII Międzynarodowe Wileńskie Targi Książ...
Wilno - na razie bez "podatku od poduszki...
Wojciech Grzędziński - wystraszyłem się prawdy w...
Dwie trzecie wilnian popiera budowę krematorium
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WILNO I WILEŃSZCZYZNA

Jak spędzić weekend w
Wilnie i na
Wileńszczyźnie?
Wilnoteka poleca

W Wilnie trwają Międzynarodowe Targi Książki -
wydarzenie, na które miłośnicy książek czekają przez cały
rok, bo jest to okazja do spotkania z autorami i...

Największy (być może) sad na świecie
Dostojny jubileusz Antoniego Jankowskiego
Bezbłędnie lubię te dziewczyny - akcja "...
"Perła" liderem telewizyjnego projektu...
"Dyktando 2016" w Szkole im. Szymona...
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POLACY NA LITWIE

Wilno biegnie "Tropem
Wilczym"
W 2015 roku Wileńska Młodzież
Patriotyczna po raz pierwszy

zorganizowała w Wilnie Bieg "Tropem Wilczym" - Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Na...
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Jaki jest według Artura Górskiego przepis na udane rozmowy polsko-litewskie? Co może w nich pomóc? "Dobra
analiza, wsłuchiwanie się w mentalność, oczekiwania Litwinów i rozmowa z nimi powinny z czasem przynieść
efekt" - podkreśla poseł, dodając, że potrzebne jest również "pewne i zdecydowane podejście". 

Zdjęcia: wilnoteka.lt
Montaż: Bartosz Frątczak
Współpraca: Walenty Wojniłło
Na podstawie: inf. wł. 

Artur Górski - polski polityk, nauczyciel akademicki, publicysta, dziennikarz, politolog, poseł na Sejm RP. W
Sejmie VIII kadencji członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz zastępca przewodniczącego
Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Członek polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i
Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej, w 2008 r. wybrany w skład Komisji dwustronnej do spraw oceny realizacji
Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej
współpracy, 26.01.2012 r. wybrany wiceprzewodniczącym Zgromadzenia. 
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Bygdoska PESA podbija Wschód
Znaczki kupione za lity będą nieważne
Zmiana czasu na letni ani zdrowiu, ani gospodarce...
Według Eurobarometru - Litwini są zadowoleni z ż...
Mniej alkoholu na Litwie
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Modernizacja bloków
nabierze tempa
W 2016 r. planowana jest renowacja
(termomodernizacja) 800 domów

wielomieszkaniowych w różnych miastach Litwy. Co
prawda, liczba zgłoszeń jest znacznie wi...

Wileńskie Kaziuki jadą do Polski
"Panny Wyklęte" - historia wyśpiewana
Estonia świętuje niepodległość
Dzień Obrońcy Ojczyzny - już nie świętujemy
Narodowe Czytanie 2016 - "Quo vadis"...
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ZA MIEDZĄ

Polska szkoła na Łotwie
nie zostanie zamknięta
Polskie szkoły walczą o przetrwanie
nie tylko na Litwie. Zamknięcie grozi

wielu placówkom działającym poza granicami
Rzeczpospolitej. Nie wszystkie...

SONDA

AWPL proponuje zwiększenie zasiłku rodzinnego do
120 euro na dziecko. Moim zdaniem::

 to świetna propozycja! Obecnie zasiłek rodzinny jest
żenująco niski

 propozycja niezła, ale to i tak nie poprawi sytuacji
demograficznej na Litwie

 wariant dobry, tylko czy Litwę na to stać?

 większe pieniądze doprowadzą tylko do nadużyć ze
strony rodzin o niskim statusie

 trzeba dopracować projekt, wzorując się na
przykładzie Polski (Rodzina 500+)

 nie mam dzieci i dobrze zarabiam, więc temat jest mi
obojętny

 nie mam zdania na ten temat
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OSTATNIO KOMENTOWANE

Tusk nie był taki zły co
26.02.2016 - 10:31
.
25.02.2016 - 04:21
Niewierowicz byl mlodym
25.02.2016 - 04:16
Wielka afera Niewierowicza z
24.02.2016 - 20:25
We wrześniu nauczyciel do
24.02.2016 - 09:06

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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