
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 49. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 lutego 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana Ministra o zainteresowanie się losem polskiej mniejszości narodowej na Litwie. 

Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński zwrócił się do mnie z prośbą o wsparcie moralne i finansowe dla Po-

laków mieszkających na Litwie, którzy od wielu lat spotykają się z naciskiem i przejawami otwartej dyskry-
minacji. 

Soleczniki od osiemnastu lat są miastem partnerskim Łowicza, dlatego też mer rejonu solecznickiego na 

Litwie Zdzisław Palewicz wystosował do burmistrza Łowicza Krzysztofa Kalińskiego pismo, w którym zaa-
pelował o pomoc finansową. Urzędnik podległy merowi, dyrektor administracji Bolesław Daszkiewicz, 

otrzymał karę w wysokości 14 tysięcy euro za to, iż nie zarządził zdejmowania tablic z nazwami administra-

cyjnymi w języku polskim. Orzeczenie Wileńskiego Sądu Okręgowego jest ostateczne i ma być wykonane w 
terminie do 6 lutego. Zgodnie z orzeczeniem sądu dwujęzyczne tablice nazw ulic w rejonie solecznickim są 

niezgodne z prawem – narodowe akta prawne dokładnie uzasadniają, że nazwy ulic powinny być tworzone 

tylko w języku państwowym. 

Skazany urzędnik twierdzi, że nie może usunąć dwujęzycznych tablic, ponieważ są one umieszczone na 
prywatnych domach i stanowią prywatną własność. Rejon ten zamieszkany jest w 80% przez Polaków. Zało-

żenia ustawy o mniejszościach narodowych, obowiązującej do 2010 r., przewidywały zamieszczanie na tery-

toriach zamieszkanych przez mniejszości narodowe napisów informacyjnych w językach narodowych mniej-
szości narodowych, obok języka litewskiego, które w tym okresie zostały zamieszczone legalnie. Zgodnie z 

konwencją ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, którą Litwa podpisała i ratyfikowała, 

można używać podwójnych napisów w skupiskach zwarcie zamieszkanych przez mniejszość narodową. Po-

mimo tego litewskie sądy nie chcą ustosunkować się do dokumentu, na podstawie którego próbuje bronić 
swoich praw mniejszość polska na Litwie. 

Litewskie ustawodawstwo nie reguluje trybu usunięcia tablic – własności prywatnej – z prywatnych do-

mów. Dyrektor administracji nie dysponuje narzędziami do wyegzekwowania od mieszkańców usunięcia 
tabliczek, które są umieszczone na prywatnych posesjach i wykonane za pieniądze właścicieli, a z kolei sami 

mieszkańcy odmawiają usunięcia tablic ze swoich domów. 

Kary za używanie języka ojczystego przez mniejszość polską w rejonie, w którym stanowi ona prawie 
80% mieszkańców, nakładane na dyrektora administracji samorządu nie mogą być jednak pokryte z budżetu 

rejonu. Bolesław Daszkiewicz od 2008 r. z własnych środków pokrywał kary, które dotąd wynosiły od kilku-

set do tysiąca litów, a teraz wzrosły do kilkudziesięciu tysięcy. 

Członkowie Solecznickiego i Wileńskiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie ogłosili 
zbiórkę pieniężną i w tym celu założyli konto bankowe, sygnowane wymownym dopiskiem „Solidarność”. 

Osoby, które chcą pomóc osobom ukaranym za dwujęzyczne tablice, mogą przekazywać wsparcie w litach, 

złotych, euro i dolarach amerykańskich. 
Wymierzenie tak wysokiej grzywny jest konsekwencją tego, że brakuje w tym kraju ustawy o mniejszo-

ściach narodowych, która by regulowała używanie języka mniejszości narodowych w miejscowościach przez 

nie zamieszkanych. 
Szanowny Panie Ministrze, czy Polacy zamieszkujący na Litwie mogą oczekiwać zaangażowania Mini-

sterstwa Spraw Zagranicznych, jeśli chodzi o kontakty z rządem litewskim, a także pomocy finansowej na 

wsparcie i jak najszybsze rozwiązanie problemów nurtujących mniejszości narodowe? 

Czy Polacy mogą liczyć na bezinteresowne wsparcie, opiekę rządu, ofiarną pomoc finansową? 
Czy mniejszości narodowe na Litwie mogą oczekiwać, że państwo polskie podejmie współpracę z litew-

skimi politykami, którzy faktycznie dokonają zmian w przepisach obowiązujących w tym kraju? 

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 




