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Dziesięciotysięczna parada polskości w
Wilnie. „Jednością jesteśmy silni”
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Nad głowami uczestników dumnie powiewały biało-czerwone flagi © L24.lt (Marlena Paszkowska)

Polacy z całej Litwy oraz rodacy z Polski oraz wielu innych krajów świata wzięli udział w paradzie
polskości w Wilnie. Ponad dziesięciotysięczny tłum przy dźwiękach marszu przeszedł w sobotę z
placu Niepodległości do Ostrej Bramy. Nad głowami uczestników dumnie powiewały biało-czerwone
flagi.

Świąteczny przemarsz z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
zorganizował Związek Polaków na Litwie, by w ten sposób uczcić również 30-lecie swej działalności.

„Idziemy do Matki Boskiej Ostrobramskiej, żeby też razem podziękować za 30 lat ZPL” – powiedział podczas
przemarszu przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł,
prezes Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL Waldemar Tomaszewski. Bo jak podkreślił, to właśnie powołanie
ZPL zaktywizowało polskie środowisko na Litwie. „Wszystko zaczęło się od ZPL. Na pierwszym miejscu było
zjednoczenie polskiej społeczności. To się udało. Na przeciągu tych lat było wiele prób rozbicia tej jedności, ale to
się nie udało naszym oponentom i dzisiaj stanowimy najbardziej zjednoczoną polską społeczność na całym
świecie. I dajemy też przykład dla naszych współbraci Litwinów jak należy działać w jedności zarówno
programowej, jak i w jedności serc” – powiedział Tomaszewski.

Dodał, że tegoroczna parada polskości jest szczególna, bo biorą w niej udział przedstawiciele Rady Polonii Świata,
której obrady po raz pierwszy odbędą się w Wilnie już jutro. „Po raz pierwszy zbiera się w Wilnie Rada Polonii
Świata. Jest jej prezes Teresa Berezowski, jest całe prezydium oraz aktywni działacze polonijni z USA, Kanady
Anglii, Francji, Szwecji, i w zasadzie ze wszystkich krajów europejskich” – mówił lider AWPL-ZChR.

„Tu bije serce polskości”
Z chorągiewkami w rękach i z uśmiechem na twarzy szli w świątecznym pochodzie Polacy z Wileńszczyzny i
dalszych jej zakątków, zrzeszeni w ZPL, także uczniowie i nauczyciele szkół polskich, młodzież, kombatanci,
członkowie licznych zespołów artystycznych, mieszkańcy i wszyscy, kto czuje się Polakiem. Szli liderzy polskich
organizacji społecznych na Litwie, politycy AWPL-ZChR, europosłowie, przedstawiciele Ambasady RP na Litwie i
władz Polski oraz organizacji polonijnych na świecie, goście z Polski.
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Tweetnĳ  

„Tu bije serce polskości. Parada wspaniała jak zwykle. Jestem już
na niej któryś raz z rzędu. Zachęcam wszystkich Polaków w
Koronie, by przyjeżdżali na tę paradę i zobaczyli, że polskość na
Wileńszczyźnie ciągle trwa” – powiedział dla naszego portalu dr
Bogusław Rogalski, politolog, doradca ds. międzynarodowych
EKR w Parlamencie Europejskim, prezes Zjednoczenia
Chrześcijańskich Rodzin.

Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR
powiedziała idąc w pochodzie, że czuje się dumna z tego, że na
Litwie mieszka tak wiele Polaków i którzy dziś tak licznie
zgromadzili się w Wilnie. „Nas polskość łączy w tym pięknym
przemarszu” – mówiła posłanka. Dodała, że wspólne obchody

Dnia Polonii i Polaków za Granicą, rocznicy Konstytucji 3 Maja –świąt, które dodają nam ducha – i przemarsz
ulicami Wilna do stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej „są naszym wymownym udziałem w ogólnym świętowaniu jak
i w Polsce, tak i poza jej granicami, tam gdzie biją polskie serca”.

Nad głowami uczestników przemarszu powiewały flagi nie tylko polskie, ale też litewskie oraz Wileńszczyzny.

„Bardzo się cieszę, że mamy swoje święto, możemy być razem i pokazać siebie. Szczególnie serce się raduje,
widząc tak wiele dzieci i młodzieży. Jestem pewna, że nasze przyszłe pokolenia będą świętowały polskość tak
samo jak my” – powiedziała mer rejonu wileńskiego Maria Rekść. 

Święto Polaków na Litwie
„Soleczniki łączą”, „Miłość ojczyzny naszym prawem” – transparenty z takim napisem nieśli przedstawiciele rejonu
solecznickiego, którzy przyjechali do Wilna ponad tysięczną grupą. Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz
podkreślił, że odbywająca się już po raz kolejny parada polskości to święto Polaków na Litwie. „Demonstrujemy
kolejny raz, że jesteśmy dobrze zorganizowaną społecznością. Musimy być razem, bo jest to element budowania
wspólnoty narodowej. Kiedy jesteśmy złączeni, jesteśmy mocniejsi, wtedy nam towarzyszy i perspektywa, i
optymizm” – powiedział Palewicz. Zwrócił uwagę na to, że „chodzi nie tylko o deklarowanie polskości, ale też o
budowanie społeczności polskiej, o realizację swoich postulatów, tak żeby na Litwie i na Wileńszczyźnie wszystkim
dobre się żyło, niezależnie od narodowości”. „Takie spotkania pokazują, że jesteśmy obywatelscy, zorganizowani,
że jesteśmy życzliwi dla Litwy, że jednocześnie pielęgnujemy nasze polskie tradycje – mówił mer rejonu
solecznickiego. – I demonstrujemy polskość, bo to jest wartość. Jednością jesteśmy silni”.

Idąca w biało-czerwonym pochodzie wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė powiedziała, że ta parada symbolizuje
jedność Polaków na Wileńszczyźnie. „Chcemy być razem i wspólnie świętować Dzień Polonii i Polaków za Granicą i
Święto Konstytucji 3 Maja. To nas napawa duchem i siłą, by zachować swoją tożsamość, przekazywać ją swoim
dzieciom i żeby pokazać mieszkańcom Wilna, Litwy i całej Europy, że Polacy na Wileńszczyźnie są zjednoczeni i
silni” – stwierdziła Tamošiūnaitė. Wicemer rejonu trockiego Maria Pucz z dumą stwierdziła: „To dla mnie zaszczyt,
że tu jestem razem z rodakami”.

Spełnienie marzenia
Na świątecznym przemarszu nie zabrakło też Polaków z okolic Kowna. Nieduża, ale aktywna 7-osobowa delegacja
przyjechała z Wędziagoły. „Odkąd w 2010 roku został założony oddział ZPL Wędziagole, zawsze przyjeżdżamy do
Wilna na paradę polskości. To dla nas – Polaków z Laudy, Kowieńszczyzny, gdzie trudno z polskością – wielkie
święto” – zaznaczył Ryszard Jankowski, prezes oddziału ZPL w Wędziagole.

Swoimi wrażeniami podzielił się z naszym portalem też Czesław Kwaśniak z Małopolski, który po raz pierwszy
bierze udział w paradzie polskości w Wilnie. „Niesamowite wrażenie. Jestem mile zaskoczony. Frekwencja
ogromna i jest wspaniale. Parada pokazuje jedność i siłę Polaków na Litwie” – powiedział Kwaśniak.

A dla Łucji Dudojć, nauczycielki z Gimnazjum im. Jana
Śniadeckiego w Solecznikach, udział w biało-czerwonym
przemarszu był spełnieniem marzenia. „Pracuję w szkole 43 lata
i zawsze marzyłam o tym, żeby z uczniami z harcerzami przejść
ulicami Wilna. I doczekałam się. Mamy takie szczęście
zademonstrować swoją polskość. Każdy z nas jest dumny, idąc
teraz ulicą Adama Mickiewicza, dzisiejszą Giedymina, że właśnie
my, Polacy, jesteśmy w Wilnie godnie traktowani” – powiedziała
Dudojć.

Na zakończenie przemarszu została odprawiona Msza św. przy
cudownym obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej. Mszę
celebrowali księża z Wileńszczyzny i Polski.

View the embedded image gallery online at: 
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/299626-parada-polskosci-w-wilnie-jednoscia-jestesmy-
silni#sigProGalleria98edc6c739

Etykiety  parada polskości  ZPL

Artykuły powiązane

„Tu jesteśmy, żeby ich czyn
bohaterski głosić”. 75.
rocznica Bitwy pod
Krawczunami

Zjazd absolwentów
byłej szkoły w
Orzełówce

http://www.l24.lt/
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Dziesi%C4%99ciotysi%C4%99czna%20parada%20polsko%C5%9Bci%20w%20Wilnie.%20%E2%80%9EJedno%C5%9Bci%C4%85%20jeste%C5%9Bmy%20silni%E2%80%9D&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fl24.lt%2Fpl%2Fspoleczenstwo%2Fitem%2F299626-parada-polskosci-w-wilnie-jednoscia-jestesmy-silni
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/299626-parada-polskosci-w-wilnie-jednoscia-jestesmy-silni#sigProGalleria98edc6c739
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/itemlist/tag/parada%20polsko%C5%9Bci
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/itemlist/tag/ZPL
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/310274-tu-jestesmy-zeby-ich-czyn-bohaterski-glosic-75-rocznica-bitwy-pod-krawczunami
http://l24.lt/pl/oswiata/item/308270-zjazd-absolwentow-bylej-szkoly-w-orzelowce

