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3 Maja na Rossie: Konstytucja połączyła
tradycje chrześcijańskie i wartości oświecenia

W uroczystościach na Rossie wzięło udział dowództwo polskiego kontyngentu wojskowego stacjonującego w Szawlach
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Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja zgromadziły na Rossie tłumy Polaków, którzy
nie zapominają w swojej historii.
– Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3 Maja,

testamentowi Rzeczypospolitej Obojga Narodów i
aktowi narodzin Rzeczypospolitej Polskiej, konstytucji zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich,
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Litewska policja nie odróżnia
flagi polskiej od radzieckiej
2 maja w ramach obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej Lilia Kiejzik wywiesiła na balkonie swojego mieszkania polską flagę.

N

iedługo potem do
mieszkania przybyli
funkcjonariusze policji i domagali się usunięcia flagi, nie uzasadniając, na
podstawie jakiego artykułu
prawnego wydali takie polecenie. Już nieco później okazało się, że flagę polską pomylono z flagą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR).
Jak twierdzi przedstawiciel policji Paulius Radvilavičius, „flaga była wywieszona
w ten sposób, że nie dało się

rozpoznać, czy to jest flaga
Polski, innego kraju czy sowiecka. Była po prostu wywieszona na balkonie”.
Europejska
Fundacja
Praw Człowieka (EFHR)
podkreśla, że art. 12, p. 6
litewskiej Ustawy o Fladze
Państwowej Litwy i Innych
Flagach zezwala osobom
prawnym i fizycznym na wywieszanie flagi innego państwa, flagi Unii Europejskiej,
flag międzynarodowych instytucji zgodnie z zasadami wywieszania, to znaczy,

ukazując szacunek do flagi.
Zabronione natomiast są
symbole dotyczące faszyzmu,
nazizmu i komunizmu, jak
swastyka, sierp i młot.
Wczoraj, 3 maja, w ramach
obchodów Dnia Konstytucji 3
Maja przy samorządzie Wilna wywieszono flagi Polski i
Litwy.
Na swoim profilu na Facebooku mer Wilna Remigijus
Šimašius złożył życzenia Litwinom i Polakom.
Mer również skomentował
sytuację dotyczącą pani Lilii:

„A tym, którzy wczoraj nie
poznali flagi Polski, proponuję powtórzyć kurs historii w
szkole — nieważnie — czy w
litewskiej, czy w polskiej”.
Osoby, które otrzymały
pismo lub mandat od policji
z powodu wywieszenia flagi
proszone są o kontakt mailowy (teise@efhr.eu) lub telefoniczny (+370 691 50 822).
EFHR oferuje nieodpłatną pomoc prawną każdemu,
kto zetknął się z dyskryminacją w życiu codziennym.
EFHR

Koncert z okazji Niedzieli Przewodniej
23 kwietnia filia WOKR w
Sawiczunach zaprosiła miłośników pieśni i tańca na koncert
świąteczny z okazji Niedzieli
Przewodniej.

Przed publicznością wystąpili artyści z Mariampola: dwie grupy taneczne „Kropelki” i „Malwy” (kierownik K. Wołeiko)
oraz zespół wokalny „Korzyść”

(kierownik W. Garłukowicz).
Było wesoło, radośnie i bardzo
kolorowo. Serdecznie dziękujemy dyrektorowi WOKR W. Cereszce za pomoc przy organizacji

Miłośnicy pieśni i tańca spotkali się na koncercie w Sawiczunach				

koncertu, a także zespołom za
udział. Dziękujemy wspaniałej
publiczności, która zgromadziła
się bardzo licznie!
Irena Kozłowska
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