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Łotwa miała prawo ska-
zać dawnego radziec-
kiego partyzanta

Południe Polski pod 
wodą

„To ja decyduję, co ma 
wartość sakralną” — portal 
DELFI cytuje słowa arcybi-
skupa wileńskiego kardynała 
Audrysa Juozasa Bačkisa, 
który w ten sposób odreago-
wał na pytanie, co sądzi o 
zarzutach, że pozwolił na zde-

wastowanie Kaplicy Ostro-
bramskiej.

„Tu nie ma żadnej sprawy. 
Dla mnie Ostra Brama jest 
bardzo ważnym miejscem. Ale 
o tym, co ma wartość sakralną, 
to ja decyduję. To Kościół powi-
nien o tym decydować. Ale gdy 

mówi się o schodach, to nie do-
strzegam żadnej sakralności”— 
oświadczył kardynał Bačkis. I 
dodał: „Bądźmy poważni. Żad-
nego naruszenia sakralności nie 
dostrzegam, aczkolwiek takie 
zarzuty są mi stawiane”.

Kardynał Bačkis broni dewastatorów 
Kaplicy Ostrobramskiej 

Apel MIDAS do Prezy-
dent Republiki Litew-
skiej Dali Grybauskaitė
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Europejskie Stowarzy-
szenie Dzienników w 
Językach Mniejszości 

oraz Językach Regionalnych 
(MIDAS) po wileńskim zjeź-
dzie, który odbył się 6-9 ma-
ja, przystąpiło do pierwszych 
konkretnych kroków w obro-
nie polskiej mniejszości naro-
dowej na Litwie. 

Działająca pod patronatem 
jednego z twórców idei paneu-

ropejskiej, syna ostatniego ce-
sarza imperium Austro- Węgier 
Otto von Habsburga organiza-
cja wystosowała apel do prezy-
dent Republiki Litewskiej Dali 
Grybauskaitė. W swym liście 
podpisanym przez prezesa Toni 
Ebnera Stowarzyszenie apeluje 
do głowy państwa litewskiego 
o zagwarantowanie praw mniej-
szości narodowych zamieszka-
łych na terytorium Litwy. Apel 

został rozesłany do wszystkich 
30 dzienników należących do 
tej organizacji. Zamieszczamy 
go w całości na stronie 3 nasze-
go dziennika. Jest to pierwszy 
przypadek, gdy ogólna europej-
ska organizacja pozarządowa 
włączyła się w walkę przeciw-
ko łamaniu nadrzędnych praw 
polskiej mniejszości narodowej 
na Litwie.

R. M. 

MIDAS wystosował do prezydent Litwy Dali Grybauskaitė apel w obronie polskiej mniejszości na Litwie
Fotomontaż Marian Paluszkiewicz 

Złote medale kolarzy z 
Niemenczyna  na zawo-
dach w Kownie
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XV Festiwal Folklory-
styczny „Pieśń znad 
Solczy” 


