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Wiceszef MSZ do liderów polskiej społeczności na Litwie:
Jesteście niezwykle ważnym partnerem

Od lewej: Jarosław Czubiński, Jan Dziedziczak, Michał Mackiewicz, Longin Komołowski, Waldemar
Tomaszewski © L24.lt (W. Jusiel)

16 stycznia, w sobotę, Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
odpowiedzialny m.in. za sprawy polonijne, spotkał się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie z organizacjami
reprezentującymi Polaków na Litwie: Radą Związku Polaków na Litwie (ZPL), przedstawicielami Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie (AWPL) w Sejmie Litwy i samorzadąch Wileńszczyzny oraz reprezentantami Forum
Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

Zagajając spotkanie, prezes ZPL, poseł na Sejm Michał Mackiewicz podziękował polskim władzom za 25 lat
niesienia pomocy i wspierania polskiej społeczności na Litwie, powiedział, że jest to wielkie zaplecze dla polskiej
mniejszości. Przedstawiając gościa, prezes sztandarowej polskiej organizacji na Litwie zaznaczył, że nowe
władze w Polsce deklarują, że rozumieją Polaków na Litwie, lubią i cenią, m.in. dlatego chcą jeszcze więcej
wiedzieć o problemach nurtujących rodaków na Litwie.

Z wiceministrem spotkali się lider AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodnicząca i
wiceprzewodnicząca frakcji AWPL w Sejmie Rita Tamašunienė i Wanda Krawczonok, wicemarszałek Sejmu
Litwy Jarosław Narkiewicz, poseł Leonard Talmont, poseł Józef Kwiatkowski, mer rejonu wileńskiego Maria
Rekść, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak i inni reprezentanci polskiej
społeczności na Litwie. Udział w spotkaniu wzięli ponadto ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, Konsul
Generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" Longin
Komołowski.

Wiceminister J. Dziedziczak zaznaczył, że nie jest przypadkiem, że pierwszą indywidualną wizytę składa
właśnie na Litwie: „Jesteście Państwo niezwykle ważną i cenną organizacją, niezwykle ważnym partnerem".
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Zaznaczył, że czuje emocjonalną więź z Wileńszczyzną, bowiem jego rodzina pochodzi z tych terenów, m.in.
tutaj urodziła się jego mama. „Czuję się współodpowiedzialny za to, co się będzie działo z Polakami na Litwie.
Tematów jest wiele, wiele trzeba poprawić. Rząd deklaruje, że zrobi wiele, by pomóc społeczności polskiej. Nie
zaprzestaniemy tego tematu" – stwierdził wiceminister i dodał, że polskim władzom znane są problemy polskiej
mniejszości, wszystkie one są ważne, ale problemem Nr 1, jak zaznaczył wiceminister, jest edukacja polska na
Litwie. „Tego tematu nie zostawimy na pewno" – powiedział.

Kierownik wydziału kultury, sportu i turystyki samorządu rejonu wileńskiego Edmund Szot podkreślił, że
potrzebna jest konkretna, a, co najważniejsze – skuteczna koncepcja wymuszenia na stronie litewskiej
wykonywania traktatu polsko-litewskiego.

To, że w katalogu problemów nurtujących polską mniejszość na Litwie, edukacja jest Nr 1, podkreślali bez mała
wszyscy przemawiający na spotkaniu. Na realne zagrożenie czyhające nad polskimi szkołami, zwłaszcza w
Wilnie, wskazała też starosta frakcji AWPL w radzie m. Wilna Renata Cytacka, która zaznaczyła, że strona
litewska nie prowadzi żadnych negocjacji z polską mniejszością, a wymierzone przez nią ataki na polskie szkoły
tylko się nasilają. „Bez politycznego wsparcia ze strony Polski będzie bardzo trudno" – powiedziała i zaznaczyła,
że sytuacja w oświacie zmienia się niezwykle dynamicznie, dlatego kroki potrzebne są tu i teraz.

Naczelnik Organizacji Harcerzy Polskich na Litwie phm. Ryszard Gierasim skierował prośbę do J. Dziedziczaka,
który jest m.in. instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Prosił o współpracę i skierowanie uwagi na
harcerstwo polskie na Wileńszczyźnie, a także podniósł problem wyjazdów instruktorów do Polski, skąd później
już nie wracają na Litwę.

Wicedyrektor administracji samorządu Albert Narwojsz zaznaczył, że dyskusja o tym, jak polepszyć stan
posiadania polskiego szkolnictwa na Litwie trwa od lat, powoływane są coraz nowe komisje robocze, tymczasem
sytuacja szkół się tylko pogarsza. „Sytuacja jest coraz trudniejsza, dlatego prosimy o kontrolę wykonywania
zobowiązań powziętych przez stronę litewską" – prośbę do przedstawiciela nowych władz skierował A.
Narwojsz.

Wielu mówców ostro skrytykowało próby rozbijania jedności polskiej społeczności na Litwie podejmowane przez
poszczególne media polskojęzyczne na Litwie. Przemawiający byli zbulwersowani tym, że media te działają
wspierane przez władze w Polsce, dlatego prosili o zaprzestanie finansowania środków przekazu szkodzących
polskiemu środowisku i je antagonizujących.

Prezes Oddziału ZPL w Kownie Franciszka Abramowicz apelowała o obronę polskiego szkolnictwa na
Wileńszczyźnie, by, jak powiedziała, nie spotkał jej los Kowieńszczyzny odpolszczonej przede wszystkim po
zlikwidowaniu polskich szkół na Laudzie. „Mamy szkółki sobotnie i niedzielne, ale to nie to samo" – zaznaczyła
prezes.

Wicemer rejonu wileńskiego Czesław Olszewski wyraził zadowolenie z faktu, że spotkań władz Polski z
Polakami na Litwie jest coraz więcej, cieszył się też z ich formatu. Zaznaczył, że Polacy, jednoczeni przez lidera
Waldemara Tomaszewskiego, na wszelkie sposoby toczą walkę o przetrwanie polskości na Litwie.

Aleksander Sudujko z koła Związku Polaków na Litwie „Wileńska Młodzież Patriotyczna" prosił o większą
obecność telewizji polskiej na Litwie.

Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna", poseł na Sejm RL Józef
Kwiatkowski podkreślił, że szkolnictwo polskie na Litwie prezentuje dobry poziom, spełnia swoją funkcję.
„Jesteśmy atakowani, by doprowadzić do gorszej sytuacji, by oświata przestała móc pełnić swoją funkcję" –
ubolewał poseł i zaznaczył, że komisje robocze są nieefektywnym narzędziem rozwiązywania problemów.
„Potrzebne są szersze i głębsze rozmowy na wyższym szczeblu" – powiedział. Prezes „Macierzy Szkolnej"
zauważył, że „dobre wyniki polskich uczniów zmusiły braci Litwinów do wprowadzenia ujednoliconego egzaminu
z języka litewskiego", mówił o blokowaniu poprawek AWPL w litewskim parlamencie. „Potrzeba starań, by
polskie szkolnictwo na Litwie było mile widziane na Litwie, a nie dyskryminowane. Nie udaje nam się przełamać
planowego działania polityków litewskich, dlatego prosimy o pomoc" – prośbę do wiceministra J. Dziedziczaka
skierował parlamentarzysta z ramienia AWPL.



Radna miasta Wilna Edyta Tamošiūnaitė zwróciła uwagę na potrzebę powrotu do organizowania kolonii uczniów
szkół polskich w Polsce, zaznaczyła, że potrzebne są systematyczne szkolenia dla nauczycieli polskich i
wymiana pedagogów oraz podkreśliła, że w polskiej szkole polskie dzieci uczą się wielu przedmiotów z
podręczników litewskich i wskazała na konieczność zajęcia się tym problemem.

„Szkolnictwo polskie na Litwie jest na różne sposoby zwalczane od 25 lat" - powiedział wicemer rejonu
wileńskiego Jan Mincewicz i podkreślił, że polska społeczność oczekuje od Polski pomocy finansowej, która, jak
powiedział, jest świadczona, oraz politycznej. „Teraz albo nigdy" – konkludował J. Mincewicz.

Radny m. Wilna Jarosław Kamiński powiedział, że obecny mer Wilna ignoruje sprawy polskie, niszczy polskie
szkoły, Polaków nie uważa za partnera. „Te sprawy trzeba stawiać ostro, i to dziś, bo jutro może być za późno" –
powiedział. Radny wyraził satysfakcję z mianowania Anny Marii Anders na stanowisko przewodniczącej Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, wyraził nadzieję na to, że wiele zdziała na polu zachowania polskiego
dziedzictwa na Litwie. J. Kamiński przypomniał o pracy wykonanej przez AWPL w okresie jej współrządzenia
Wilnem na rzecz zadbania o cmentarz na Rossie, ubolewał, że po zmianie koalicji rządzącej w Wilnie sprawa tej
nekropolii została zmarginalizowana i nie wiadomo, jakie będą dalsze losy Rossy.

Wiceprezes ZPL Edward Trusewicz mówił na spotkaniu o potrzebie powołania świetlic na krańcach
Wileńszczyzny oraz apelował, by władze polskie upomniały się w kontaktach ze stroną litewską o projekt
Ustawy o mniejszościach narodowych, który zawiera postulaty dotyczące publicznego używania języka
ojczystego.

Wiceminister Jan Dziedziczak, w reakcji na uwypuklone problemy i postulaty, zaznaczył, że nowy rząd w Polsce
będzie bardzo ostro stawiał sprawę przestrzegania przez Litwę traktatu z 1994 roku. Reagując na wiadomość o
próbach skłócenia polskiego środowiska za pośrednictwem poszczególnych mediów polskojęzycznych,
powiedział, że jedność jest ogromnym i bardzo cennym kapitałem, dlatego, jak zaznaczył, władze będą
sprawdzały, na co idą pieniądze polskiego podatnika. „Nie wątpię, że obywatel Polski z przyjemnością wspiera
Polaków na Litwie, uważa Was za braci i siostry".

Wiceminister zaznaczył, że władzom polskim zależy na rozwoju harcerstwa polskiego na Litwie, weźmie pod
uwagę sprawę poszerzenia dostępności telewizji polskiej na Litwie. Wyraził przekonanie, że spotkania
przedstawicieli władz Polski z reprezentantami społeczności polskiej na Litwie będą regularne.

Na zakończenie spotkania Rita Tamašunienė i Maria Rekść wręczyły wiceministrowi symbol Wileńsczyzny –
wileńską palmę.

Beata Naniewicz
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