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Litewscy Polacy solidaryzują się z Ukrainą
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Litewscy Polacy potępili rosyjską agresję na Ukrainie. 24 lutego, kiedy Rosja nad
ranem zaatakowała Ukrainę, szereg polskich organizacji na Litwie wystosowało
specjalne oświadczenia. Rejony wileński i solecznicki odwołały imprezy kulturalne.
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Posłanki AWPL-ZcHR Rita Tamašunienė i Beata Pietkiewicz poparły rezolucję sejmową potępiającą
rosyjską agresję

 | Fot. Marian Paluszkiewicz

Oświadczenie Związku Polaków na Litwie

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie oświadczył, że „potępia działania Kremla”, bo
„Wojna nigdy nie była i nie będzie metodą rozwiązywania konfliktów”. „Nawołujemy do
wzmożenia wszelkich działań dla ochrony ludności cywilnej oraz nieustawania w dążeniu
do zapewnienia pokoju. Apelujemy o udział w nowennie różańcowej w intencji
przywrócenia pokoju na Ukrainie oraz modlitwy o pokój w Europie i na całym świecie” –
napisano w oświadczeniu.

Treść oświadczenia: Oświadczenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie — Związek Chrześcijańskich
Rodzin nie widzi potrzeby dla oddzielnego oświadczenia

Oddzielnego oświadczenia w sprawie Ukrainy ze strony AWPL-ZChR nie będzie.

„Na stronie awpl.lt zostało zamieszczone oświadczenie Zarządu Głównego ZPL. Zostało
też udostępnione na Facebooku. Generalnie w AWPL i ZPL są te same osoby. Więc
oddzielnego oświadczenia nie będzie” – poinformował asystent europosła Rajmund
Zacharewicz.

Dwie posłanki AWPL-ZChR, Rita Tamašunienė oraz Beata Pietkiewicz, wsparły swoimi
głosami rezolucję Sejmu RL potępiającą rosyjską agresję.

https://kurierwilenski.lt/2022/02/25/oswiadczenie-zarzadu-glownego-zwiazku-polakow-na-litwie/


3/3

Chociaż oficjalnie Związek Polaków na Litwie potępił działania Rosji na Ukrainie, to były
poseł AWPL-ZChR Zbigniew Jedziński, który obecnie jest asystentem posła Czesława
Olszewskiego, napisał na Facebooku, że „ukraińscy żołnierze masowo opuszczają linię
frontu i rzucają broń”. Po kilku godzinach polityk usunął wpis.

Media polskie na Litwie stoją z Ukrainą

Zrzeszenie Mediów Polskich na Litwie napisało, że „Brutalny atak Kremla jest wyzwaniem
dla naszej wielkiej, polskiej wspólnoty”. „Solidaryzujemy się ze wszystkimi Rodakami
wciągniętymi w tę bratobójczą wojnę, dzieląc wspólny ból i troskę o jutro, bo nie ma
bezpiecznej Litwy i Polski bez wolnej Ukrainy i Białorusi” – czytamy w oświadczeniu.

Wileńscy dziennikarze podkreślili, że solidaryzują się z dziennikarzami mediów polskich
na Ukrainie i Białorusi: „Niech ta świadomość wielkiej wspólnoty narodowej i historycznej
dodaje Wam sił i pomoże stawić czoła największemu zagrożeniu, jakim jest dziś dla całej
Europy zbrodniczy tandem reżimów Putina i Łukaszenki”.

Wsparcie Polskiego Klubu Dyskusyjnego

Słowa wsparcia dla społeczeństwa białoruskiego wyraził też Polski Klub Dyskusyjny.

„Zachęcamy wszystkich i wszystkie organizacje pozarządowe, szczególnie organizacje
mniejszości narodowych, aby w każdy możliwy sposób wspierały Ukrainę oraz jej
obywateli w tej walce o przyszłość i bezpieczeństwo Ukrainy oraz całej Europy” –
czytamy w oświadczeniu polskiej organizacji pozarządowej na Litwie.

„W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, Społeczny Komitet Opieki nad Starą
Rossą stanowczo potępia napaść i używanie wobec Ukrainy przemocy! Wyrażamy pełną
solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego
państwa!” – oświadczył z kolei Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą.

Odwołane imprezy

W związku z wojną na Ukrainie samorządy rejonów wileńskiego i solecznickiego, gdzie
od wielu lat samodzielnie władzę sprawuje AWPL-ZChR, odwołały imprezy zapustowe.

„Samorząd Rejonu Wileńskiego łączy się sercem i myślami z mieszkańcami Ukrainy.
Potępiamy działania Kremla. Wyrażamy pełną solidarność i poparcie dla obywateli
Ukrainy jako suwerennego państwa. Apeluję do wszystkich mieszkańców rejonu
wileńskiego o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie i na całym świecie” – oświadczyła
mer rejonu wileńskiego Maria Rekść. „Po ogłoszeniu na Litwie stanu wyjątkowego w celu
zapewnienia bezpieczeństwa ludności i porządku publicznego w rejonie solecznickim są
odwoływane imprezy kulturalne” – podkreśliła w specjalnym oświadczeniu administracja
rejonu solecznickiego.

Czytaj więcej: Rejony wileński i solecznicki odwołują imprezy zapustowe w związku z
wojną na Ukrainie
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