Prezidente, nustokite neatsakingai žaisti Lietuvos piliečių likimais
Autor: Ryšard Maceikianec
Niedziela, 08 czerwca 2014 - Poprawiony Wtorek, 01 lipca 2014

Vilnius, 2014. 06. 08 d.
Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei
Prezidente

2011 06 20 d. man teko kreiptis į Jus prašant atkreipti dėmesį, kad prezidentūros pašonėje
masiškai įteikiamos lenko kortos, neva Lietuvos lenkai (lenkakalbiai lietuviai) priklauso Lenkijos
tautai (kopia pridedama). Į mano raštišką pareiškimą atsakymo negavau, bet vėliau
prezidentūros darbuotoja žodžiu mane informavo, kad tokiais klausimais Jūs neužsiimate. O tai
reiškia, kad Jūs tam procesui pritarėt, nors man atrodė, ką aiškinau prezidentūros darbuotojai,
kad Jums butų nesunku viešai pasakyti, kad vadovaujantis 2 ir 55 Lietuvos Konstitucijos
straipsniais, visi Lietuvos piliečiai priklauso Lietuvos tautai ir lenko kortos imti neverta.

Tas įneštų aiškumą ir padėtų orientuotis Lietuvos lenkams (lenkakalbiams lietuviams).

Dabartiniu metu tuoj po prezidento rinkimų Jums viešint Lenkijoje, nesitariant su Lietuvos lenkų
visuomene, neįsigilinant į istoriją, vadovaujantis tik tomaševskių nuomone, Lenkijos vadovams
kažkodėl pažadėjote, kad Lietuvos lenkų (lenkakalbių lietuvių) vardai ir pavardės bus rašomos
kaip ir Lenkijoje. Tokiu būdu pirmą karta istorijoje Jus kartu su G. Kirkilu, tomaševskiais ir
Seimo nariu M. Mackevičiu, kuris irgi yra, rodos, Maskvos politinės akademijos prie CK KPSS
auklėtiniu, ką slepia nuo visuomenės, norite įteisinti, kad Lietuvos lenkai (lenkakalbiai lietuviai)
yra tie patys Lenkijos lenkai, tik gyventis Lietuvoje, kas neatitinka tikrovės. Tai pagilins
lenkakalbių lietuvių izoliacija, sudarant svertus Lietuvos valstybei išardyti. Nekalbant apie tai,
kad Vilniaus regione prasidės tylus lenkalalbių lietuvių prievartavimas, kad jie keistų savo
pavardės į lenkiškas. O sąlygos, kada Seimo žmogaus teisių komitetui vadovauja, Jums
pritarus, buvęs Šalčininkų rajono „Lenino priesaikos“ kolūkio vadovas, kuris su pavaldiniais
kolūkiečiai kalbėjo tik rusiškais keiksmažodžiais ir lygtai juos mušė – pasipriešinti prievartai
lenkakalbiai lietuviai neturės jokios galimybės.

2009 metų prezidento rinkimų metu Vilniaus regione buvo pakankamai garsiai kalbama, kad
tomaševskiai iškėlė kandidatą ir įsijungė į prezidento rinkimus tik tam, kad padidintų rinkėjų
aktyvumą ir padėtų Jums laimėti jau pirmame ture. Tai įrodo jų sprendimai bei veiksmai. Bet
mainais už pagalbą Jums niekas nesuteikė teisės žaisti valstybės bei Lietuvos lenkų
(lenkakalbių lietuvių) likimais. Jūs turite tai suprasti. Be to, kodėl Jūs mūsų, Lietuvos piliečių,
ateitį ir likimą derinat su Lenkijos vadais? Todėl, kad mūsų, lenkakalbių lietuvių, kalbos yra
panašios?
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Rašau Jums todėl, kad žinotume, kad taip masto daug Lietuvos lenkų (lenkakalbių lietuvių).
Tikiu, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija gausiu atsakymą į rūpinančius
lenkakalbius lietuvius klausimus, o Jūs nustosite neatsakingai žaisti Lietuvos piliečių likimais.

Lietuvos Respublikos pilietis Ryšard Maceikianec
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