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Polski Klub Dyskusyjny ma nowego prezesa
Nowym prezesem Polskiego Klubu Dyskusyjnego (PKD) został prawnik Grzegorz Miłoszewicz, który zamienił
na tym stanowisku politologa Andrzeja Pukszto.
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„Nie wiązałbym mojego wyboru na prezesa z jakimiś kardynalnymi zmianami. Na szczęście nie byliśmy, nie jesteśmy
i nigdy nie będziemy organizacją „jednego wodza“. Najważniejsze decyzje w klubie podejmują wszyscy członkowie
wspólnie, o mniej ważnych kwestiach bieżących decyduje zarząd. Ponad dwa lata naszej działalności udowodniły, iż
taki model podejmowania decyzji się sprawdził i jak najbardziej odpowiada naszym założeniom, więc będziemy
nadal pracowali w ten sposób. W sprawach bieżących organizacji często nie da się ciągle zwoływać zarządu czy
zebrania wszystkich członków, poza tym każda organizacja potrzebuje, by ktoś koordynował jej działalność, ją
reprezentował, a więc w tym zakresie i widzę swoją misję” – poinformował zw.lt Grzegorz Miłoszewicz.

Pojednanie i dyskusja

Nowy prezes podkreślił, że dotychczasowa polityka Klubu nie ulegnie zmianie. PKD będzie organizował dyskusje na
nurtujące polską społeczność na Litwie tematy, zapraszając interesujących prelegentów w niezależności od ich
poglądów politycznych. Są plany w roku 2017 zaproszenia większej liczby gości z Polski.

„Nadal będziemy kontynuowali dotychczasową politykę, skierowaną na pojednanie polsko-litewskie oraz na
tworzenie platformy do dyskusji litewskich Polaków. Nadal podstawową forma naszej działalności będą otwarte dla

Fot. Joanna Bożerodska
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publiczności dyskusje. Tradycyjnie będziemy organizowali też imprezy z okazji niepodległości Litwy i Polski. Ale
zastanawiamy się i nad nowymi formami działalności klubowej. Bardzo bym chciał, abyśmy się przyczynili do
powstania jak największej liczby różnych inicjatyw na Wileńszczyźnie, tych oddolnych, a nie narzuconych z góry” –
oświadczył Miłoszewicz.

Grzegorz Miłoszewicz jest prawnikiem pochodzącym z rejonu solecznickiego. W 2002 r. ukończył prawo na
Uniwersytecie w Białymstoku. W trakcie studiów współpracował z dziennikiem „Gazeta Wileńska”. W latach 2003 -
2007 był doradcą mera rejonu solecznickiego. Później przez rok pełnił obowiązki koordynatora ds. młodzieży w
rejonie solecznickim. Od 2008 r. pracuje w Ministerstwie Gospodarki RL. W latach 2003-2008 był prezesem
Stowarzyszenia Młodzieżowego „Alternata” w rejonie solecznickim. Od 2014 r. jest ekspertem Instytutu Prawnego
Organizacji Pozarządowych.

Pracowity rok

Poprzedni prezes PKD Andrzej Pukszto jest zadowolony z minionego roku. „2016 był bardzo pracowitym rokiem w
Polskim Klubie Dyskusyjnym. W sumie miało miejsce ponad 20 imprez mniejszego i większego kalibru. Mając na
uwadze niewielką liczebność członków i skromne środki finansowe, jakimi PKD dysponuje, należy bardzo cieszyć się,
że tak wiele udało się zrobić. Były to inicjatywy o różnym charakterze, ale osią wszystkich przedsięwzięć były sprawy
polsko-litewskie” – poinformował zw.lt znany litewski politolog.

Podsumowując swoją kadencję Andrzej Pukszto ma pewien problem z wyodrębnieniem jednej, najważniejszej
imprezy zorganizowanej przez Klub w 2016 roku. „Każdy będzie miał swoją odpowiedź na to pytanie. Mi się wydaje,
że najbardziej interesującą była dyskusja przedwyborcza liderów największych partii politycznych o sprawach
mniejszości polskiej, którą zorganizowaliśmy na Uniwersytecie Wileńskim. Czegoś takiego wcześniej nikt nie
organizował. Jak podkreślił podczas dyskusji wiceprzewodniczący socjaldemokratów Algirdas Sysas, na podobną
debatę zorganizowaną przez tę partię przyszło zaledwie 20 osób, na debatę Polskiego Klubu Dyskusyjnego, do tej
samej sali, pięć czy sześć razy więcej” – zaznaczył były prezes PKD.

Za sukces Klubu Pukszto uważa również zorganizowanie prezentacji dwóch ważnych dla polskiej kultury książek,
które ukazały się w tłumaczeniu na język litewski. To biografia Jerzego Giedroycia autorstwa Magdaleny
Grochowskiej i książka Józefa Mackiewicza „Prawda w oczy nie kole”.

„Ale najwięcej osób, z imprez niepolitycznych, przyciągnęło spotkanie z podróżnikiem i pisarzem Wojciechem
Dąbrowskim – w Instytucie Polskim było trudno o wolne krzesełko” – dodał politolog.

Polski Klub Dyskusyjny powstał w 2014 roku. Pierwszym prezesem był politolog Mariusz Antonowicz, następnie
funkcje prezesa piastowali kolejni politolodzy Artur Zapolski oraz Andrzej Pukszto. Wszyscy byli prezesi klubu nadal
są aktywnymi członkami klubu.
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