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Opinie czytelników z Internetu
Krótkie nogi i długa historia łgarstwa litewskich władz

elpopo, Październik 12, 2011
at 17:27
No i co z tego? Przeciętny Litwin o tym się z gazety czy TV
nie dowie.
Jan, Październik 12, 2011 at
18:12
Dowodzi to, że wroga mamy jak
zwykle tam, gdzie najmniej się
spodziewaliśmy. Jednocześnie
świadczy to o głupocie i krótkowzroczności litewskich „polityków”. Dalsze umizgiwanie się
Łukaszence i akceptowanie jego
polityki wbrew UE oraz ciągłe
przypominanie tejże UE, że jest
się jej strategicznym ogniwem,
bywa śmieszne.
Halibutt, Październik 12, 2011
at 18:31
Hmmm... Tyle się słyszy o problemach, jakie stwarza polski
język litewskim władzom. Że
czcionki inne, że pisownia trudna, że sprzęt do robienia dokumentów tożsamości nie taki. A
jakoś na tym dokumencie na
zdjęciu nazwisko polskiego ministra dyplomacji widnieje po
polsku (Radosław Sikorski), a
nie w wersji bez polskich znaków. No to jak w końcu, da się,
czy się nie da?
scyzor, Październik 12, 2011
at 18:34
Tyle z tego pożytku, że już wszyscy widzą, że król jest nagi.
Albert, Październik 12, 2011

at 19:03
Litewscy politycy i media są
wyjątkowo perfidne. ŻADNEGO rozsądnego głosu. Mam na
myśli ostatnią akcję materialnego wsparcia rodziców, których
dzieci uczęszczają do polskich
szkół. Litewskie media rozpoczęły taką antypolską nagonkę, że nawet zastanawiam się,
czy za tym nie stały litewskie
służby bezpieczeństwa. No i dopięli swego — teraz 100 proc.
Litwinów wierzy, że ta akcja
wsparcia materialnego (1000 zł)
miała na celu kupna dzieci do
polskich szkół, coś w rodzaju
targu, kupowania polskości i
podobne pseudoteorie. Litewskie Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, podtrzymując
te nastroje (nagonkę), wydało
oświadczenie, zastraszające odbiorców pomocy, że zostaną dla
nich cofnięte zasiłki socjalne.
Komentarze na litewskich portalach jak zwykle, nic nowego,
antypolska histeria. I powtarzam — ani jednego uspokajającego głosu litewskiego polityka czy dziennika. A Kubilius
dalej ględzi, że dobre stosunki
z Polską — to „cenność”. Nie
rozumiem, skąd taki cynizm czy
bezczelność. Gdyby litewscy politycy mówili wprost, co myślą,
to by przynajmniej było jasne,
z czym mamy do czynienia. A

tak to tchórzostwo kojarzy się
tylko z jednym określeniem —
„kaimas”.
Jurgis, Październik 12, 2011 at
19:25
Nie trzeba było nawet tych przytoczonych powyżej danych tj.
umów i ustaleń polsko-litewskich, aby zauważyć, że ustawodawstwo litewskie stopniowo
i konsekwentnie prowadzone
było w kierunku przeciwnym
do ustaleń z Polakami z Litwy
i Polską jako partnerem. Towarzyszyła temu zakamuflowana
kampania dezinformacyjna na
terenie UE i na skalę międzynarodową, urabiająca fałszywy
obraz na temat sytuacji i realizacji praw Polaków na Litwie.
Teraz powoli wyłania się, ku zaskoczeniu i zdziwieniu UE, opinii publicznej w Polsce i wśród
Polonii na świecie, prawdziwy
obraz sytuacji.
Budzik, Październik 12, 2011
at 23:54
20 lat temu, gdyby dało się cofnąć czas oraz miejsce zamieszkania i w jakiś „cudowny sposób” stałbym się wilniukiem, to
przyznałbym się, że miałbym
poważną zagwozdkę, za czym
się opowiedzieć. Czy wybrać
niepodległą Litwę mając świadomość nadchodzącego, chorego i antypolskiego nacjonalizmu, czy opowiedzieć się na
upadającym imperium.
Dzięki Bogu, nie jest możliwa
taka zamiana i nie muszę opowiadać się po żadnej ze stron…
Wybór byłby bardzo trudny.
Lukasz, Październik 13, 2011
at 02:50
To dopiero afera. Nasi siadają
gadać znowu o tym samym.
Aż wstyd! Po co w ogóle było powoływać ten Zespół? Nie
szkoda pieniędzy podatników?
Wstydzić się powinni. Raz ustalone i powinno być dotrzymane!
Kmicic, Październik 13, 2011
at 03:30
do Łukasz 16:
Te dokumenty sprzed lat powinny być (pilnie) rzucone na
stół Kubiliusowi i prezydent i
rozpowszechnione w Sejmie.
Oczywiście, w czasie kolejnych
pogaduszek komisji ekspertów,
jak mniemam, znowu nie na temat, te dokumenty powinny być
litewskim ekspertom podtykane
co chwilę pod nos.

Mały jubileusz Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego w Wilnie
Bardzostarypielgrzym, Październik 12, 2011 at 18:31
Szkoda, że nie na Pohulance!
Pohulałbym tam sobie jak kiedyś…
Astoria, Październik 13, 2011
at 06:18
Ciekawe, czy sale się zapełnią,
czy będą świecić pustkami, czy
polski teatr cieszy się większą
popularnością od polskiego kina, które, jak się dowiaduję, nie
ma wśród Polaków na Litwie
wielu zwolenników.
jan wilenski, Październik 13,
2011 at 11:06
Miło, że takie festiwale odbywają się w Wilnie. Dzięki organizatorom. Szkoda tylko, że nie w
„swoim” teatrze.

Rozpoczął się sezon
grzewczy: drogie ciepło
jeszcze zdrożeje?
Szmaukszta, Październik 11,
2011 at 16:51
Toż dopiero pisali, że potaniało. A teraz pytają się, czy będzie
drogo. Ot porządek mamy.
pani, Październik 11, 2011 at
22:40
Alarm. Są rodziny, których długi przekraczają ich majątki wielokrotnie. Szkoda ich dzieci.
Politolog, Październik 12, 2011
at 12:53
To, że ogrzewanie będzie drożeć
było wiadome od dawna, pytam
więc, co rząd RL robił, żeby
skok cenowy nie był szokiem
dla mieszkańców?
Dlaczego nie wykorzystał dotacji unijnych przeznaczonych
na termomodernizację tkanki
mieszkaniowej? A może wykorzystał (?), kupując dobrze
ogrzewane BMW i Mercedesy
dla zasłużonych działaczy, a ludzie? Ludzie mogą chrust zbierać w parkach.
zozen, Październik 12, 2011 at
20:40
Jakby ludzie mogli zbierać
chrust, to byłoby dobrze. A tak
są przywiązani do dostawcy ciepła i uciec od niego jest niemożliwe. Pamiętacie historię kościoła w Lazdynai, który to się odłączył od sieci cieplnych?

