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Prezydent uczciła w 
Ponarach  pamięć ofiar 
wojny
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List Otto von Habsburg 
do delegatów zjazdu 
MIDAS

Regal FC Barcelona mi-
strzem Euroligi!

Wczoraj minął równo mie-
siąc od tragicznej śmierci prezy-
denta Polski Lecha Kaczyńskie-
go i jego Małżonki Marii oraz 
94 wybitnych przedstawicieli 
polskiego narodu, którzy zginęli 
w katastrofie lotniczej pod Smo-
leńskiem. Z tej okazji w Szyr-
wintach, w kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. Michała 

Archanioła odprawiono mszę 
w intencji tragicznie zmarłych, 
w której uczestniczyli władze 
rejonu szyrwinckiego. Następnie 
uczestnicy nabożeństwa udali się 
przed gmach samorządu, gdzie 
w skwerze posadzili młody dąb, 
jako symbol pamięci po tragicz-
nie zmarłym prezydencie Polski 
oraz jego współtowarzyszy tra-

gicznej podróży do Katynia 10 
kwietnia tego roku.

— Jesteśmy dziś w żałobie. 
Jako pamięć naszego smutku bę-
dzie ten dąb, który radni rejonu 
postanowili posadzić, jako symbol 
przyjaźni oraz wytrwałości — po-
wiedział podczas uroczystości mer 
rejonu Kęstutis Pakalnis.

Szyrwinty upamiętniły ofiary 
tragedii pod Smoleńskiem
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Dęby w hołdzie ofiarom 
Katynia i katastrofy sa-
molotowej
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W sobotę w Wilnie za-
kończył obrady X 
Zjazd Stowarzysze-

nia Dzienników Mniejszości Na-
rodowych i Etnicznych Krajów 
Europejskich MIDAS. Jednym 
z podstawowych celów zjazdu 
tej europejskiej organizacji było 
zapoznanie się z sytuacją pol-
skiej mniejszości narodowej na 
Litwie. Delegaci zjazdu szcze-

gółowo omówili propozycję 
tworzenia w instytucjach UE 
lobby na rzecz obrony praw 
mniejszości narodowych. Orga-
nizatorem zjazdu był dziennik 
„Kurier Wileński”.

Zgodnie ze statutem MI-
DAS-u obrady zjazdów tej or-
ganizacji składają się z dwóch 
części — otwartej, w której 
oprócz delegatów biorą udział 

również goście zjazdu oraz 
zamkniętej, w trakcie której 
delegaci omawiają sytuację 
wewnątrz organizacji i ustalają 
kierunki działań na przyszły 
rok. Jak już pisaliśmy w maga-
zynowym wydaniu „Kuriera”, 
w pierwszym dniu zjazdu, w 
piątek, przedstawiono sytuację 
polskiej mniejszość na Litwie. 

Wieńce na miejscu masowych mordów w Ponarach złożyli (od lewej) wnuk Otto von Habsburga Severin Me-
ister, przewodniczący MIDAS-u Toni Ebner oraz sekretarz generalny MIDAS-u Günther Rautz
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