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Przed 25 laty Litwa jako pierwsza poczyniła wyłom w przysłowiowym żelazobetonie 
Związku Sowieckiego. Wybijając się po raz drugi w swojej najnowszej historii na  
niepodległość wywołała efekt domina – wydawało się potężny i nieporuszony ZSRR  
runął. To właśnie w dniu 11 marca 1990 roku składając swe podpisy pod aktem  
odrodzenia niepodległego Państwa Litewskiego 124 sygnatariuszy oznajmiło światu –  
państwo nad Bałtykiem – Litwa – pragnie budować zręby wolnego, suwerennego kraju 
na mapie Europy.

TAK OKAZALE PREZENTOWAŁA SIĘ SYMBOLICZNA FLAGA JENOŚCI

PŁONNE WIOSENNE  
NADZIEJE
Wraz z wiosną wracają na Litwę, ni-
czym ptaki z ciepłych krajów, pod ob-
rady Sejmu tematy, które u większości 
obywateli-Polaków już od dłuższe-
go czasu wywołują alergię. Do nich 
bez wątpienia należy temat pisowni 
w wersji oryginalnej imion i nazwisk, 
w których występują litery łacińskiego 
alfabetu, jakich nie ma w litewskim.
Ostatnio Państwowa Komisja Języka 
Litewskiego zaproponowała uprawo-
mocnić oryginalną pisownię nazwisk 
używając nielitewskich liter alfabetu 
łacińskiego, o ile istnieje tzw. „uzna-
walne źródło”. Ta propozycja znalazła 
się we wniosku do projektu  Ustawy 
konstytucyjnej o języku państwowym.
Komisja proponuje, by artykuł o pi-
sowni nazwisk mówił o tym, że imio-
na i nazwiska obywateli Litwy w doku-
mentach potwierdzających tożsamość 
wydawanych przez państwo oraz in-
stytucje samorządowe były zapisy-
wane przy pomocy litewskich liter z 
wyjątkiem przypadków istnienia uzna-
walnego źródła, w którym imię i nazwi-
sko zapisano używając nielitewskich 
liter z alfabetu łacińskiego.
Propozycję tę można by było uznać 
za godną pochwały, gdyby… Otóż, 
szkopuł w tym, co ma być uznane 
za „uznawalne źródło”. Oczywiście, 
za takie może być uważany, dajmy 
na to, dowód tożsamości obcokra-
jowca, który np. staje się małżon-
kiem obywatelki Litwy. Czy za takowy 
może być uznany dokument wydany 
np. w okresie międzywojnia? A jeżeli 
nawet, to czy dotyczyć będzie jedy-
nie jego byłego właściciela (wiado-
mo, osoby w dość podeszłym wie-
ku), czy też członków jego rodziny. 
A co z imionami?
Wychodzi na to, że ta poprawka ma 
służyć jedynie obcokrajowcom i w ża-
den sposób nie przyczyni się do za-
kończenia epopei z pisownią nazwisk 
obywateli Litwy – Polaków, trwającej 
od lat 25. Widocznie to zbyt duży luk-
sus chcieć mieć prawo do oryginalne-
go imienia i nazwiska.
Warto przypomnieć, że obecnie Sejm 
ma do rozpatrzenia poprawki do Usta-
wy konstytucyjnej o języku państwo-
wym oraz dwa alternatywne projekty 
Ustawy o oryginalnej pisowni nazwisk, 
z których jeden zakłada oryginalny ich 
zapis na głównej stronie, zaś drugi – 
na innych.
Jaka zapadnie decyzja w tej sprawie 
mamy dowiedzieć się podczas wła-
śnie startującej wiosennej sesji. A jak 
nie, to przecież jeszcze będzie jesien-
no-zimowa, a potem znów wiosenna, 
a za nią… I tak w kółko Macieju.
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6 marca br. odbyło się orga-
nizacyjne spotkanie Centrum 
Sportowego ZPL z przedstawi-
cielami drużyn koszykarskich 
i siatkarskich, które wystartu-
ją w tegorocznych turniejach o 
Puchary Związku Polaków na 
Litwie. Tego roku zawody spor-
towe pod patronatem Związku 
będą świętowały swój mały ju-
bileusz – pięciolecie.

Z satysfakcją możemy 
stwierdzić, że rozpoczęta przed 

Sportowcy gotowi do batalii

pięcioma laty inicjatywa skrzyk-
nięcia sportowców do udziału w 
bataliach sportowych pod patro-
natem Związku Polaków na Li-
twie odniosła sukces. Świadczą o 
tym zawody minionych lat oraz 
tegoroczny start turniejów: do 
zmagań pod koszem zgłosiła się 
rekordowa liczba koszykarskich 
drużyn – 18.

Do gry w siatkówkę stawi-
ło się 12 ekip chłopców i, jak 
na razie, mamy chętne do gry 

3 drużyny żeńskie. Rejestracja 
jeszcze trwa, więc mamy na-
dzieję, że liczba ich się zwięk-
szy. Cieszymy się, że po spotka-
niu koordynatorów, członkowie 
drużyny siatkarskiej z Wilna 
wyrazili chęć założenia koła 
sportowców w Związku Pola-
ków na Litwie. Ciesząc się z 
zaangażowania młodych lu-
dzi, wierzymy, że uda się nam 
osiągnąć stawiany cel – zrzeszyć 
pod egidą Centrum Sportowego 

ZPL ponad tysiąc sportowców. 
Na spotkaniu koordyna-

torów drużyn był obecny pre-
zes ZPL, poseł Michał Mackie-
wicz oraz sekretarz Związku 
Edward Trusewicz. Zabierając 
głos prezes ZPL życzył uczest-
nikom turniejów udanych za-
wodów, pięknych zwycięstw, 
niezbyt gorzkich porażek, ko-
leżeńskich zmagań oraz zero 
kontuzji.

Następnie odbyło się loso-
wanie wśród drużyn koszykar-
skich. Oto jak wygląda system 
rozgrywek:

1 etap (gry w grupach):
A1- Polonus  B1- Irsana   

C1 - Sokół
A2 - Tores B2 - KSP 

C2 - Soleczniki
A3 - Speditors B3- Turgiele   

C3 - Awiżenie AVZ
A4 - UWB B4 - Kowalczuki  

C4 - Podbrodzie
A5 - Safari B5 - Skojdziszki 2   

C5 - Uni-Team
A6 - Landwarów B6 - Teen Team 

C6 - Harbelife
Drużyny A1, A2, B1, B2, 

C1, C2 i dwie najlepsze trzecie 
ekipy trafiają do ćwierćfinałów. 

Ostatnia trzecia drużyna 
oraz A4, B4, C4, A5, B5, C5 i 
najlepsza szósta ekipa grają o 
Mały Puchar.

Z dalszych rozgrywek od-
chodzą dwie szóste drużyny, 
które zdobędą najmniej punk-
tów.

2 etap:
A 1 – A 8 D 9 – D 16
A 2 – A 7 D 10 – D 15
A 3 – A 6 D 11 – D 14
A 4 – A 5 D 12 – D 13

3 etap:
A 1 – A 8 : A 4 – A 5                           

D 9 – D 16 : D 12 – D 13
A 2 – A 7 : A 3 – A 6                           

D 10 – D 15 : D 11 – D 14
Po czym zwycięzcy będą wal-

czyli w finałowych grach.
W siatkówce koordynatorzy 

wylosowali sobie miejsca w na-
stępujących grupach: 

A – Bujwidze, Huragan, Uni-
ted, Victory, GTK, Soleczniki;

B – Awiżenie, Polonia 
(MBG), MJB- Mickuny, Sztorm, 
Eureka, Eisas.

W siatkówce wśród dziew-
cząt, jak zaznaczyliśmy, jesz-
cze trwa rejestracja, zaprasza-
my chętne żeńskie drużyny 
do wzięcia udziału w turnie-
ju siatkarskim o Puchar ZPL 
2015.

Pierwsze rozgrywki odbędą 
się w najbliższy weekend. 

Centrum Sportowe ZPL

Wiosna jednoznacznie koja-
rzy się nam z odrodzeniem, no-
wym życiem, więc też nic dziw-
nego, że od najdawniejszych 
czasów łączono tę porę roku 
z kobietą-matką, tą która daje 
początek nowemu życiu, istocie 
ludzkiej. Jeszcze w starożytnym 
Rzymie obchodzono w pierw-
szym tygodniu marca Matro-
nalia. Późniejsze okresy histo-
ryczne, chociaż miały w sobie 
pierwiastki kultu kobiety, mat-
ki, jednak służyły raczej podkre-
ślaniu jej piękna lub misji ma-
cierzyństwa, a nie stawianiu na 
stopniu w hierarchii społecznej 
przeznaczonemu mężczyźnie.

Wiek XIX – wielkich zmian 
gospodarczych, politycznych, 
a co za tym idzie również spo-
łecznych – stał się początkiem 
okresu, kiedy same kobiety po-
stanowiły upomnieć się o swe 
prawa, swoje miejsce w rodzi-
nie, państwie, społeczeństwie. 
Najbardziej aktywnie do wal-
ki o swe prawa włączyły się ko-
biety-emigrantki w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, któ-
re pierwszy marsz w obronie 
swoich praw zorganizowały w 
1857 roku. Ruch równoupraw-
nienia kobiet dojrzewał powo-
li, ale konsekwentnie. Minęło 

Święto Kobiet i statystyka
aż pół wieku, zanim odbył się 
najbardziej masowy marsz ko-
biet w Nowym Jorku – 8 marca 
1908 roku. Kobiety domagały 
się równych praw politycznych 
i ekonomicznych.

A pierwsze obchody Dnia 
Kobiet odbyły się w 1909 roku w 
Stanach Zjednoczonych. Ale już 
po roku inicjatywę w tej sprawie 
przejęła Europa: w 1910 roku 
Międzynarodówka Socjalistycz-
na w Kopenhadze ustanowiła 
obchody Dnia Kobiet na całym 
świecie i miały one służyć krze-
wieniu zrozumienia przestrze-
gania praw kobiet oraz wsparcia 
dla uzyskania przez nie prawa 
wyborczego. I już w następnym 
roku po raz pierwszy święto 
obchodzono w Austrii, Danii, 
Niemczech i Szwajcarii.

Ruch kobiet był łączony 
również z ruchem pokojowym. 
Tak było m. in. w okresie I woj-
ny światowej. Tuż po II woj-
nie światowej, w 1945 roku, 
Organizacja Narodów Zjed-
noczonych przyjęła pierwszy 
międzynarodowy dokument 
potwierdzający zasadę równo-
ści kobiet i mężczyzn – Kartę 
Narodów Zjednoczonych. W 
ciągu minionych lat ONZ bra-
ła udział w opracowywaniu mię-

dzynarodowej strategii, standar-
dów promujących podwyższenie 
statusu kobiet. W różnych kra-
jach sytuacja kobiet jest odmien-
na, ale kontynent europejski w 
zasadzie nie ma w tym temacie 
problemów, chociaż kobiety i tu 
w poszczególnych państwach 
mają odmienne pojęcie o tym, 
jak społeczeństwo ma odbierać 
ich płeć, ale pilnie strzegą tego, 
co wywalczyły w ciągu nieco po-
nad stu lat ich prababcie, bab-
cie, matki...

Jak wygląda sytuacja kobiet 
na Litwie, w kraju, który przed 
25 laty odzyskał niepodległość 
możemy wywnioskować z da-
nych statystycznych, które na 
krótko  przed ich świętem opu-
blikował Państwowy Urząd 
Statystyczny. Z danych urzędu 
wynika, że na początku bieżą-
cego roku w naszym kraju było  
1,6 mln kobiet (stanowią 53,9 
proc. ludności) i jest ich o 229 
tysięcy więcej niż mężczyzn. 
Tendencja ilościowego domi-
nowania kobiet jest powszech-
na w Unii Europejskiej: na po-
czątku 2013 r. kobiety stanowiły 
51 proc., czyli 259,5 mln, co jest 
o 12 mln więcej niż mężczyzn. 
Przedstawicielek płci pięknej 
nie tylko jest więcej, ale też żyją 

one dłużej: na Litwie o 11 lat 
(kobiety odpowiednio 79,4, a 
mężczyźni – 68,5). W Unii Eu-
ropejskiej wskaźnik ten wyno-
si 83,1 oraz 77,5 lat. Jak dono-
si statystyka, najdłużej kobiety 
żyją w Hiszpanii, gdzie średnia 
ich wieku sięga 85,5 lat.

Czym litewskie kobiety 
mogą zaimponować swoim unij-
nym koleżankom? Otóż kobiety 
na Litwie są najlepiej wykształ-
cone: średnim oraz ponadśred-
nim wykształceniem legitymu-
je się w kraju nad Niemnem  
94,7 proc. kobiet. Pod wzglę-
dem wskaźnika wyprzedza-
my też swoje „siostry” w Esto-
nii i na Łotwie (odpowiednio  
93,9 oraz 93 proc.). Według po-
siadanego wyższego wykształ-
cenia – posiada je 41,5 proc. 
kobiet w wieku 25-64 lat – oby-
watelki Litwy ustępują jedynie 
Finkom, Estonkom, Szkotkom 
oraz Szwedkom. Na wyższych 
uczelniach kobiety wiodą prym 
na takich kierunkach jak medy-
cyna, weterynaria, pedagogika.

Niestety, jest tak, że chociaż 
wskaźnik wykształcenia kobiet 
jest wyższy (dominują one też 
według posiadania stopni na-
ukowych) – to stanowią zaled-
wie 38,6 proc. wszystkich kie-

rowników (różnego szczebla) 
i zarabiają średnio 657,3 euro, 
w sytuacji kiedy opłata pra-
cy mężczyzn wynosi średnio  
774,1 euro. Jest też tak, że za tę 
samą pracę kobiety otrzymują 
o 12 procent niższe wynagro-
dzenie.

Jak wskazuje statysty-
ka, kobiety na Litwie jednak 
ciągle pną się w górę, stara-
jąc się dopiąć tradycyjnej eu-
ropejskiej równości płci. O 
ile w kadencji lat 2000-2004 
w Sejmie RL było zaledwie  
15 kobiet, to w obecnej jest ich  
33 i 5 z nich pełni funkcje 
przewodniczących sejmowych 
komitetów. Prawda, teraz w 
Europejskim Parlamencie na  
10 mężczyzn mamy tylko 1 ko-
bietę (w poprzedniej obsadzie 
było kilka). W rządzie repu-
bliki mamy trzy panie, piastu-
jące urząd ministra, a w jego 
aparacie płeć piękna stanowi 
30 proc. Można się cieszyć, że 
ostatnie wybory samorządo-
we dały mandaty radnych dla 
367 kobiet, czyli o 26 więcej 
niż przed czterema laty.  Do-
tychczas panie pełniły funkcje 
merów w pięciu samorządach, 
13 pań było wicemerami i  
12 – kierownikami admini-
stracji. Jak będzie za nadcho-
dzącej kadencji jeszcze zoba-
czymy. Warto odnotować, że 
w rejonie wileńskim zarówno 
stanowisko mera, jak i kierow-
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ZA CHWILĘ ROZPOCZNIE SIĘ LOSOWANIE
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Uroczyste obchody dnia 
św. Kazimierza w Wilnie zapo-
czątkowane zostały na począt-
ku XVII wieku. Wówczas, po 
ogłoszeniu polskiego królewi-
cza świętym, mieszkańcy gro-
du nad Wilią postanowili uczcić 
to szczególne wydarzenie pro-
cesjami. Na ulice miasta wyru-
szyli przedstawiciele cechów 

Kaziuk i Kaziuczek

rzemieślników, zakonów, stu-
dentów i mieszczan, pod sztan-
darami i w przebraniach.

Mijały lata i wieki, uroczy-
ste pochody dopełnił jarmark, 
który odbywał się na terenie 
od dzisiejszego Zielonego Mo-
stu do Zwierzynieckiego. To tu 
przyjezdni ustawiali swe wozy, 
a miejscowi – budy i stragany. 
Od roku 1887 kaziukowy jar-
mark rozgościł się na Placu Ka-
tedralnym, zaś na początku XX 
wieku – na Placu Łukiskim. W 
okresie międzywojnia, po zmia-
nie statusu tego placu i nadania 
mu im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego został przesunięty na 
tereny położone wokół  kościo-
ła śś. Jakuba i Filipa. Tradycyj-
nie na jarmarku tym przewa-

żały wyroby z drewna, wikliny, 
które były nie tylko ozdobą, jak 
to jest dziś, ale służyły w go-
spodarstwie. Nie brak też było 
wyrobów tkackich, szeroko był 
prezentowany len. Popularno-
ścią cieszyły się również ubra-
nia z kożucha, futer. Nie mogło 
też zabraknąć naczyń wyrabia-
nych przez garncarzy, jak też 
słynnych gwizdków.

Jednak szczególnym zna-
kiem kaziukowych jarmarków 
były wileńskie palmy,  smor-
gońskie obwarzanki (wypieka-
ne i przywożone ze Smorgoń) 
oraz kaziukowe serca z wypisa-
nymi na nich oryginalnymi ży-
czeniami.

W latach 30. ubiegłego wie-
ku „Kaziuk” wileński był znany 

daleko poza granicami Wileńsz-
czyzny – ściągali nań goście z 
najbardziej odległych zakątków 
Polski, wywożąc z grodu Giedy-
mina na pamiątkę oryginalne 
kaziukowe wyroby.

W latach władzy radziec-
kiej, w ramach walki ze święta-
mi religijnymi, dzień św. Kazi-
mierza oraz towarzyszący mu 
jarmark starano się wykreślić z 
historii miasta. Jednak okazał 
się bardziej żywotny niż sowiec-
kie zakazy. Przetrwał na Rynku 
Kalwaryjskim, by wraz z odro-
dzeniem znów wyjść na główną 
arterię miasta.

Od 1991 roku znów króluje 
nam w sercu Wilna obejmując 
swym zasięgiem rozległy teren 
od Placu Łukiskiego poprzez 

al. Giedymina, Plac Katedral-
ny aż do Safianik czyli dzisiej-
szego tzw. Tymo kvartalo. Jego 
organizatorzy (od lat jest nim 
przedsiębiorca Vytenis Urba) 
starają się zachować dawne tra-
dycje, dopełniając je wciąż no-
wymi pomysłami. Popularne 
są prezentacje poszczególnych 
regionów Litwy, uroczyste po-
chody, popisy artystów, jest na-
wet teatr i kino jarmarku oraz 
gazeta.

Tego roku polskimi akcenta-
mi kaziukowego jarmarku były 
nie tylko palmiarki z podwileń-
skich wsi, przybyli z Polski han-
dlarze i twórcy, ale też popisy 
dwóch zespołów: „Wilii” oraz 
„Grzegorzan”, które wystąpiły 
na Placu Katedralnym i Ratu-
szowym.

Uroczystego otwarcia jar-
marku dokonali mer Artūras 
Zuokas i minister rolnic-
twa Virginija Baltraitienė. 
Jak zaznaczyli organizato-
rzy, na rekordowej, bo prawie  
14 kilometrowej trasie, urządzi-
ło swe stoiska 1600 sprzedaw-
ców i twórców z Litwy a także 
Francji, Rosji, Hiszpanii, Włoch 
i nawet egzotycznego Peru, a w 
programach artystycznych wzię-
ło udział ponad tysiąc wykonaw-
ców – naprawdę ogromny nam 
się ten „Kaziuk” wileński zrobił 
po 411 latach istnienia.

Bardziej młodą, bo liczą-
cą zaledwie 26 lat historią le-
gitymuje się „Kaziuczek Nie-
menczyński”, który królował 7 
marca w Niemenczynie. Impre-
zy kaziukowe odbyły się w po-
szczególnych miejscowościach 
(m. in. po raz pierwszy zorgani-
zowano jarmark w Awiżeniach) 
i szkołach, ośrodkach kultury. 
Wesoła zabawa połączona ze 
sprzedażą tradycyjnych (i cał-
kiem nowoczesnych) wyrobów 
jest jakże barwnym powitaniem 
wiosny.   

nika administracji należało do 
kobiet, no i wiemy, że mer Ma-
ria Rekść  już w pierwszej turze 
uzyskała zaufanie wyborców i 
ponownie będzie piastowała to 
stanowisko.

Ze wstydem, jako państwo 
musimy przyznać, że to właśnie 
na barki kobiet spada troska o ro-
dziny, które żyją poniżej pozio-
mu ubóstwa. A w naszym kraju 
aż 30 proc. mieszkańców znajdu-
je się pod tą krechą. Nie świadczy 
też dobrze o zdolnościach kobiet 
do pełnienia roli macierzyństwa 
fakt, że ponad 10 tysięcy dzie-
ci rośnie bez opieki matczynej i 
rodzicielskiej i 10 tysięcy rodzin 
jest uznawanych za  nieposiada-
jące należytych nawyków do peł-
nienia roli rodziców. Nie można 
też być dumnym z matek, któ-
rych dzieci – jest ich 4 tysiące – 
rosną w domach dziecka.

Zarówno w dniu międzyna-
rodowego święta, jak też w co-
dzienności nie tylko mężczyźni, 
ale też państwo, powinni pamię-
tać o tym, że kobieta – dająca 
życie, powinna sama godnie 
żyć. Wiosenne tulipany, słowa 
uznania chociaż są bardzo mi-
łymi oznakami uwagi, nie za-
stąpią partnerstwa w rodzinie, 
równouprawnienia w twórczo-
ści i pracy, godnego wynagro-
dzenia i przestrzegania ogól-
noludzkich praw, które czynią 
harmonijnym rozwój społeczeń-
stwa i nasze życie.     
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PALMY NA „KAZIUCZKU NIEMENCZYŃSKIM” CIESZYŁY SIĘ DUŻYM WZIĘCIEM

fot. Jerzy Karpowicz

KOSZE I KOSZYCZKI NA KAŻDĄ OKAZJĘ MOŻNA BYŁO NABYĆ W NIEMENCZYNIE
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REALIZACJA MARZEŃ  
I SKUTKI
Minione ćwierćwiecze, którego 
czas odmierzamy od późnego 
wieczora 11 marca 1990 roku 
– to właśnie okres budowania 
niepodległości, własnej suwe-
rennej państwowości. W cią-
gu tego czasu udało się założyć 
podwaliny niezawisłego pań-
stwa, zbudować jego instytucje. 
Udało się też, o czym sygnata-
riusze raczej mogli jedynie ci-
cho marzyć, po niespełna 15 
latach wprowadzić kraj do  Unii 
Europejskiej i NATO. Czy nie 
popełniono błędów? Owszem, 
popełniono. Wyraźnie można 
też określić ich cenę, prawda, 
wymierną nie w walucie, tylko 
jednostkach ludzkich: od roku 
1990 do 2015 Litwę opuściło – 
według oficjalnych danych sta-
tystycznych – 20 proc. jej oby-
wateli. O kolejnym sukcesie 
odrodzonego państwa będzie 
można mówić, o ile przynaj-
mniej połowa z nich powróci. I 
entuzjastyczna piosenka o tym, 
że jest nas – mieszkańców Litwy 
– trzy miliony, znów będzie od-
powiadała rzeczywistości.

Obchodząc jubileusz ćwierć-
wiecza odrodzonej niepodległo-
ści chyba warto sobie przypo-
mnieć wydarzenia i daty, które w 
tej 25-letniej najnowszej historii 
odegrały znaczącą rolę. Warto 
widocznie również, przeglądając 
wypowiedzi oraz opinie  ekono-
mistów i politologów wyartyku-
łować ewidentne sukcesy kraju, 
jak też nazwać przyczyny i zjawi-
ska, które nie pozwoliły uniknąć 
błędów i ich bolesnych skutków. 

DLACZEGO 11 MARCA?
Wyraźnie deklarowane przez 
Sąjūdis i ostrożnie temperowa-
ne przez ówczesnych przywód-
ców Litewskiej Republiki Socja-
listycznej wystąpienie Litwy ze 
składu Związku Socjalistycz-

nych Republik Radzieckich 
nabrało realnych kształtów 
po zdecydowanym wygraniu 
przez kandydatów z ramienia 
Sąjūdisu wyborów do Rady Naj-
wyższej LSRR 24 lutego 1990 
roku. Właśnie idąc do ludzi z 
hasłem odrodzenia niepodle-
głości zyskiwali ich poparcie, 
więc wyrażając swe zdanie z 
trybuny parlamentu mogli się 
powoływać na wolę wyborców.

Jednak ogłoszenie aktu od-
rodzenia suwerennej państwo-
wości na pierwszym posiedzeniu 
nowo wybranej rady nie nastąpi-
ło z tej prostej przyczyny, że do 
prawomocnych decyzji potrzeba 
było dwóch trzecich wszystkich 
jej członków, a dodatkowe wy-
bory jeszcze się odbywały do 10 
marca. Właśnie tego dnia liczba 
deputowanych już liczyła 133 
członków i zbliżał się decydu-
jący moment. Do jego nadejścia 
jednak trzeba było przygotować 
cały pakiet dokumentów, by w 
świetle prawa akt o ogłoszeniu 
niepodległości nie mógł być za-
kwestionowany. Nad nimi pra-
cowała grupa, w której skład 
weszli deputowani: Vytenis 
Andriukaitis, Česlovas Stan-
kevičius, Valdemaras Katkus, 
Kęstutis Lapinskas, Romualdas 
Ozolas, Algirdas Saudargas i Vy-
tautas Landsbergis.

Jedną z podstawowych kwe-
stii, co do której musieli uzy-
skać konsensus było to, jakiej 
państwowości kontynuatorką 
ma być odradzająca się Litwa: 
z okresu międzywojnia, czy też 
Litewskiej SRR. Problem pole-
gał na tym, że o ile  dokonano-
by transformacji socjalistycz-
nej republiki w niepodległą, 
automatycznie przyznanoby 
istnienie podmiotu państwa 
w tzw. okresie sowieckim. To 
z kolei przeczyłoby uznaniu 
okupacji Litwy i jej przymuso-
wego wcielenia do ZSRR (a co 
za tym idzie braku podstaw do 
roszczeń kompensaty strat mo-
ralnych i materialnych).  Po-
stanowiono więc, że nastąpi 
odrodzenie republiki, której 
państwowość została pogwał-
cona w 1940 roku. Przywró-
cono (tymczasowo) działanie 
konstytucji z 1938 roku. Wie-
czorem (godz. 18.00) zmienio-
no również nazwę najwyższego 
obieralnego organu władzy na 
Radę Najwyższą Litwy – Sejm 
Restytucyjny.

Tempo prac nad niezbęd-

nymi aktami prawnymi było 
wprost zawrotne. Dlaczego 
śpieszono? Otóż dlatego, że 12 
marca 1990 r. w Moskwie miał 
się rozpocząć kolejny Zjazd 
Deputowanych Ludowych, na 
którym miano wybrać Micha-
iła Gorbaczowa na prezydenta 
ZSRR i istniała obawa, że sko-
rzysta on z prawa wprowadze-
nia stanu wojennego na terenie 
kraju, co uniemożliwiłoby zbie-
ranie się m. in. Rady w Wilnie i 
blokowało działalność instytu-
cji, partii, związków. Tak więc 
praktyczne zakończenie wybo-
rów do Rady i termin zwoła-
nia zjazdu w Moskwie określiły 
dzień 11 marca jako najbardziej 
optymalny do ogłoszenia nie-
podległości.

Za przyjęciem aktu niepod-
ległości głosowało 124 depu-
towanych. Powstrzymanie się 
6 posłów z polskiej frakcji do 
dziś jest powodem spekulacji 
na temat stosunku Polaków do 
litewskiej niepodległości. Wiele 
razy temat ten był rozważany i 
komentowany, więc ogranicz-
my się do przypomnienia, że 
stosunek, jaki zajął Sąjūdis wo-
bec tzw. kwestii polskiej w żad-
nej mierze nie sprzyjał pozyska-
niu sympatii Polaków. Jednak 
(zabiegając nieco do przodu) 
warto podkreślić, że w decydu-
jących dla litewskiej państwo-
wości momentach Polacy na Li-
twie, organizacje polskie, w tym 
ZPL, jednoznacznie się opowie-
dzieli za suwerenną Litwą. A z 
kolei litewscy politycy nie speł-
nili składanych obietnic. Spra-
wy zwrotu ziemi, pisowni na-
zwisk, nazewnictwa, używania 
języka mniejszości nadal budzą 
napięcie, a ich rozwiązanie jest 
ignorowane.

RÓWNAJMY SIĘ  
NA LEPSZYCH
Jeżeli porównamy obecny 
nasz stan posiadania: możli-
wości podróżowania, zasob-
ność sklepów, wygląd miast, 
ilość samochodów – będzie on 
pod każdym względem wyróż-
nial się na plus od stanu sprzed 
1990 roku. Jednak musimy 
przyznać, że życie nie stoi w 
miejscu i zmiany, może nie aż 
tak zauważalne, by nastąpiły.  

Wypada więc przyjrzeć się 
swoim sąsiadom, innym byłym 
republikom radzieckim, któ-
re w ślad za nami wyruszyły 
w podróż przez historię wła-

snym kursem.  Możemy czuć 
się szczęśliwi, że nie spotkał 
nas los tych, którzy musieli ze-
tknąć się z wojną na swym te-
renie: Gruzja, Mołdowa, Kir-
gizja, obecnie też Ukraina. 
Państwom tym do dziś nie uda-
ło się wypracować PKB na po-
ziomie 1990 roku. Ale są też 
tacy, co nas wyprzedzili. Prze-
ważnie dotyczy to bogatych w 
zasoby naturalne krajów: Azer-
bejdżan, Kazachstan.

Można pokusić się o stwier-
dzenie, że wybraliśmy, rzec 
można, odpowiedni czas na 
wyjście z orbity Moskwy, kie-
dy była zajęta swymi wewnętrz-
nymi sprawami i sytuacja eko-
nomiczna wymagała liczenia 
się z opinią Zachodu. Nawet 
porównując się z krajami eu-
ropejskimi, np. Grecją, mamy 
powody do zadowolenia, bo 
jesteśmy bardziej wiarygodni 
w zarządzaniu państwowymi 
finansami i według PKB już 
zrównaliśmy się z tym krajem. 
Mieliśmy szczęście, że Zachód 
zechciał nam   pomatkować, 
m. in. Międzynarodowy Fun-
dusz Walutowy, Bank Świato-
wy, którzy dość kategorycznie 
wskazywali, co mamy robić, by 
uskutecznić reformy i nie naro-
bić za wiele błędów. Taką rolę z 
biegiem czasu przejęli eksperci 
z Unii Europejskiej. 

Jednak ze wstydem musi-
my przyznać, że nie wyglą-
damy dobrze na tle Białoru-
si, no i Estonii. Prawda, co do 
Białorusi, to osiąga ona wyso-
kie wskaźniki kosztem „opie-
ki” Rosji, Estonia zaś nie 
tylko dzięki zbliżeniu z Fin-
landią, ale też podjętemu ry-
zyku bardziej stanowczych 
reform. Tam, w odróżnieniu 
od nas, władza okazała się w 
ręku młodszej generacji po-
lityków, bardziej skłonnej do 
przeprowadzenia reform, na-
wet bolesnych, szybko i zde-
cydowanie. Owszem, nie było 
to łatwe, ale teraz Estończy-
cy chwalą sobie te posunięcia.  

BŁĘDY, ZA KTÓRE  
MUSIMY CIĄGLE PŁACIĆ
Do najbardziej znaczących błę-
dów popełnionych na zaraniu 
niepodległości ekonomiści za-
liczają prywatyzację majątku 
państwowego za tzw. talony i 
zbyt forsowną dekolektywiza-
cję rolnictwa oraz zainicjowaną 
reformę rolną, której  ustawy 

doczekały się rekordowej licz-
by poprawek. Estonia, w odróż-
nieniu od nas,   zaniechała tzw. 
prywatyzacji za talony, szuka-
ła zagranicznych inwestorów. 
Swój negatywny wpływ na roz-
wój gospodarki miało też zbyt 
pośpieszne zamknięcie Ignaliń-
skiej Elektrowni Atomowej. W 
efekcie zadłużenie Litwy ciągle 
wzrastało, zaś Estonia potrafiła 
żyć na własny koszt. 

Spóźniliśmy się też z wpro-
wadzeniem własnych pienię-
dzy, a potem euro. 

Za te wszystkie posunię-
cia płacimy niemałą cenę: 30 
proc. mieszkańców żyje poniżej 
granicy ubóstwa. Dorobiliśmy 
się jednak prawdziwych boga-
czy, ale niestety, nie udało się 
stworzyć mocnej klasy średniej. 
Prawda, można wnioskować 
(m. in. z wyników ostatnich 
wyborów samorządowych), że 
powoli się ona kształtuje, ale 
ten proces hamuje ciągle trwa-
jąca reforma oświaty i szkolnic-
twa wyższego, która jednak nie 
ma wyraźnego kierunku i celu, 
a co za tym idzie – również nie 
daje efektu.

Nie możemy się również 
zdecydować, jakie dziedziny 
gospodarki mają być priory-
tetowe. Z tego powodu m. in. 
potężne środki unijne nie dały 
należytego wyniku – nie przy-
czyniły się w dostatecznym 
stopniu do zakładania dodat-
kowych miejsc pracy. 

Za te błędy płacimy emi-
gracją, która jest najwyższa 
w UE, przodujemy też w licz-
bie samobójstw, no i starzeje-
my się w dość dużym tempie: 
dzieci w wieku do lat 14 w cią-
gu ćwierćwiecza zmnieszyło 
się z 23 do 15 proc., a liczba 
mieszkańców zmniejszyła się 
z 3 mln 699 tys. w roku 1990 
do 2 mln 922 tys. w 2015. Lu-
dzie opuszczają kraj, widząc, że 
np. w Wielkiej Brytanii uczci-
wie pracując mogą dostatnio i 
wygodnie żyć. Patriotyzm więc 
zamieniają na komfort. Liczą-
ca 300 euro minimalna wypła-
ta nie może przecież zaspokoić 
godnego życia. Ciekawe, co za-
mierza przedsięwziąć pani pre-
zydent, by, jak zapowiedziała w 
wigilię Dnia Odrodzenia Nie-
podległości, budować państwo 
dobrobytu. Piękne słowa tu nie 
wystarczą, potrzebne zdecydo-
wane kroki. A o te, jak widzimy, 
jest trudniej.

Jubileusz  
odrodzonej niepodległości

ZA BŁĘDY PŁACIMY 
EMIGRACJĄ,  
KTÓRA JEST  
NAJWYŻSZA W UE, 
PRZODUJEMY  
TEŻ W  
LICZBIE SAMOBÓJSTW
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W wigilię Dnia Odrodze-
nia Niepodległości Litwy w na-
szej wileńskiej polskiej Szkole 
Średniej im. Władysława Syro-
komli odbyły się uroczystości 
upamiętniające tę znamienną 
datę. Przed 25 laty 124 sygna-
tariuszy złożyło swój podpis pod 
aktem „Odrodzenia Niepodle-
głego Państwa Litewskiego”. 
Właśnie ten odważny i pełen 
determinacji krok ówczesnych 
parlamentarzystów uczciliśmy 
uroczystą akademią, koncertem 
oraz spotkaniem z jednym z sy-
gnatariuszy.

„Demokracja, suwerenność, 
wolność” – te hasła towarzy-
szyły nie tylko sygnatariuszom 
i większości obywateli Litwy w 
1990 roku, ale też ich znaczenie 
i duch odczuwało się w naszej 
szkolnej auli. W sercach obec-
nych zakiełkowało ziarenko 
wolności, zasiane przed 25 laty.

Czym jest wolność? Pytanie 
to na przestrzeni wieków nieraz 
zadawali sobie myśliciele, jak też 
całe narody dążąc do niepodle-
głego bytu. Dla jednych wolność 
– to możliwość wypowiadania 
własnych sądów, wolność sło-
wa, dla innych – jej kamieniem 
węgielnym jest godne życie bez 
dyktatu i nacisku ze strony ob-
cych. W rzeczy samej jest to po-
jęcie obejmujące cały szereg po-
jęć i czynów, które dają możność 
jednostce i państwu swobodnie 
się rozwijać, tworzyć, budować 
swoją przyszłość.

Właśnie do budowania nie-
podległego państwa przystąpiła 
Litwa wraz z przyjęciem aktu 
odrodzenia niepodległości w 
dniu 11 marca 1990 roku. W 
ciągu 50 powojennych lat była 
odizolowana od wolnego świata, 
wchodziła razem z innymi pięt-
nastoma republikami w skład 
Związku Sowieckiego – pań-
stwa, w którym zasady demo-
kracji były zastępowane bez-
apelacyjnym wykonywaniem 
partyjnych decyzji,  podejmo-
wanych w stolicy sowieckiego 
imperium – Moskwie.

Litwa jako pierwsza spośród 
tzw. republik radzieckich wstą-
piła na drogę samodzielności. 
Głosując 11 marca 1990 roku 

Wolność – łączące nas 
ogniwo

za przyjęciem aktu „Odrodzenia 
Niepodległego Państwa Litew-
skiego” Rada Najwyższa Litwy 
zapoczątkowała nowy etap – bu-
dowanie wolnego, demokratycz-
nego kraju.

Każdego roku w naszej szko-
le jest obchodzone Święto Od-
rodzenia Niepodległości Litwy. 
My – uczniowie polskiej szkoły 
doskonale rozumiemy, że tylko 
rzeczywista wolność – ta, za któ-
rą oddawali też swe życie w wal-
ce z caratem powstańcy w wieku 
XIX, mając wypisane na swych 
sztandarach hasło „za wolność 
naszą i waszą” –   może być ogni-
wem, które potrafi połączyć za-
równo Polaków, Litwinów, jak 
i przedstawicieli innych naro-
dowości. W wolnym państwie 
każdy naród, szanując swój kraj 
zamieszkania – jego historię, ję-
zyk, kulturę, ma prawo do pielę-
gnowania i rozwijania również 
swego języka, kultury, tradycji. 
Właśnie tego się uczymy w pol-
skiej szkole, temu również służą 
imprezy takie jak ta, którą mie-
liśmy 10 marca.

Tegoroczne obchody były 
szczególne, bowiem obchodzi-
liśmy jubileusz ćwierćwiecza 
odrodzenia niepodległości. O 
najważniejszych wydarzeniach, 
jakie zaistniały na Litwie w cią-
gu tego okresu opowiadała ze-
branym prezentacja multime-
dialna, której towarzyszyły 
recytacje wierszy. Prowadzą-
cy uroczystość Barbara Tarasz-
kiewicz i Krzysztof Błażewicz 
(uczniowie dwunastej klasy) 
potrafili wprowadzić zebranych 
w świąteczny nastrój. Pomogła 
im w tym odpowiednia scene-
ria i oprawa muzyczna. W du-
żym skupieniu słuchano piose-
nek (zarówno litewskich jak i 
polskich): „Raudoni vakarai” 
(„Czerwone wieczory”), „Wol-
ność” do słów Marka Grechu-
ty, „Vilnius” w pięknym wy-
konaniu uczniów najstarszych 
klas.  Niepowtarzalną atmosfe-
rę na sali wytworzyła deklama-
cja wierszy noblistki Wisławy 
Szymborskiej „Gawęda o ziemi 
ojczystej”, Bernardasa Brazdžio-
nisa „Lietuvos vardas” („Imię 
Litwy”) oraz „Šaukiu aš tau-

tą” („Wołam naród”). Pięknie 
przysłużył się uroczystości ludo-
wy zespół pieśni i tańca „Wilen-
ka” (kieruje nim pani Janina Ła-
bul), który wystąpił z litewską 
piosenką ludową, co nadało uro-
czystości osobliwego kolorytu. 

Obserwując widownię dało 
się zauważyć, że tak pomyśla-
ne obchody 25-lecia odrodze-
nia niepodległości nikogo nie 
pozostawiły obojętnym. Nale-
ży podkreślić, że doskonale się 
sprawdził pomysł organizato-
rów wyświetlenia filmu z naj-
piękniejszymi widokami Litwy, 
któremu towarzyszyły mocne 
słowa o wolności poety Marka 
Grechuty. Oglądając przygo-
towany program, nauczyciele, 
uczniowie, goście mieli okazję 
po raz kolejny się zastanowić 
nad tym, czym jest wolność i 
jak należy ją cenić. Obecny na 
uroczystości sygnatariusz – pan 
Zbigniew Balcewicz, opowiada-
jąc o wydarzeniach sprzed 25 lat 
pozwolił nam pogłębić nie tyl-
ko wiedzę, ale również odczuć 
klimat, nastroje panujące wśród 
parlamentarzystów.

W jubileuszowych uroczy-
stościach wzięli udział ucznio-
wie klas czwartych, siódmych, 
jedenastych i dwunastych. Ich 
zaangażowanie, praca, popisy 
sprawiły, żeśmy się poczuli soli-
darni, zrozumieliśmy, że coś na-
prawdę ważnego nas łączy. Każ-
dy na pewno znalazł nad czym 
się zastanowić, może bardziej 
wnikliwie zapoznać się z naj-
nowszą historią, której świad-
kami byli nasi rodzice. My mie-
liśmy szczęście urodzić się w 
wolnym kraju.

Organizatorami uroczysto-
ści byli nasi nauczyciele historii: 
Maryna Taraszkiewicz, Maria 
Narkiewicz oraz Wiktor Łow-
czyk (prezes koła ZPL naszej 
szkoły). Jesteśmy im szczegól-
nie wdzięczni, gdyż uczą nas 
poznawać i rozumieć otaczają-
cy nas świat, szukać odpowiedzi 
na nie zawsze łatwe pytania i nie 
być obojętnymi. 

 
Jolanta Rakowska  

i Adriana Wołosewicz,
uczennice klasy XI b

• 20 kwietnia 1990 r. rozpoczęła się ekonomiczna blokada Litwy ze strony Rosji, 
która trwała 74 dni. 

• 8-9 grudnia 1990 r. samodzielna Litewska Komunistyczna Partia została prze-
mianowana na Litewską Demokratyczną Partię Pracy, która w 2001 r. zjednoczy-
ła się z Partią Socjaldemokratyczną przejmując jej nazwę.  

• 11-13 stycznia 1991 r. w wyniku agresji wojsk sowieckich zginęło 14 obrońców 
wolności, około 700 zostało rannych.

• 9 lutego 1991 r. w powszechnym plebiscycie 75 proc. głosujących opowiedzia-
ło się za sformułowaniem, że Litwa jest niepodległym, demokratycznym krajem.

• 11 lutego 1991 r. Islandia jako pierwsza uznała niepodległość Litwy.

• 28 lutego 1991 r. Sejm Restytucyjny podjął uchwałę o prywatyzacji majątku 
państwowego, dokonywanego za talony. 

• 18 czerwca 1991 r. przyjęto Ustawę o przyznaniu prawa do odzyskania zacho-
wanego mienia, zaś 5 lipca – Ustawę o reformie rolnej.

• 29 lipca 1991 r. Rosja uznała niepodległość Litwy. 

• 31 lipca 1991 r. zamordowano 7 litewskich obywateli na punkcie granicznym 
w Miednikach.

• 5 sierpnia 1991 rozpoczęto wprowadzanie tzw. „wagnorek”, które zastępowały 
ruble. Od 1 października 1992 r. całkowicie zastąpiły one ruble. 

• 19-21 sierpnia 1991 r. upadł w Moskwie i na Litwie komunistyczny pucz. Litwę 
uznały takie państwa jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy.

• 17 września 1991 r. Litwa stała się członkiem ONZ.

• 2 listopada 1992 r. została przyjęta Konstytucja Litwy.

• 14 lutego 1993 r. na pierwszego prezydenta odrodzonej Litwy został wybrany 
Algirdas Brazauskas.

• 4 maja 1993 r. została założona partia Związek Ojczyzny (konserwatyści).

• 11 maja 1993 r. Litwa staje się prawomocnym członkiem Rady Europy 

• 25 czerwca 1993 r. zostały do obiegu wprowadzone lity. 

• 31 sierpnia 1993 r. Litwę opuścił ostatni oddział wojska rosyjskiego.

• 26 kwietnia 1994 r. został podpisany Układ o przyjaznych stosunkach i dobro-
sąsiedzkiej współpracy pomiędzy Litwą i Polską. 

• 26 lutego 1998 r. na prezydenta został wybrany Valdas Adamkus.

• 1 kwietnia 2004 r. Litwa została członkiem NATO.

• 1 maja 2004 roku Litwa została członkiem Unii Europejskiej.

• 31 grudnia 2004 r. został zatrzymany pierwszy blok Ignalińskiej EA, drugi –  
31 grudnia 2009 r.

• W 2004 r. Litwa osiągnęła wskaźnik PKB jakim legitymowała się w 1990 r. 

• 2 grudnia 2007 r. Litwa weszła do strefy Schengen. 

• W 2009 r. w wyborach prezydenckich na głowę państwa została wybrana po 
raz pierwszy kobieta – Dalia Grybauskaitė. Jej druga kadencja rozpoczęła się 
25 maja 2014 r.

• 27 października 2014 r. do Kłajpedy wpłynął statek – terminal gazu skroplo-
nego „Independence”.

• 1 stycznia 2015 r. na Litwie zostało wprowadzone euro.

FAKTY

Jubileusz  
odrodzonej niepodległości

fot. archiwum

UCZESTNICY UROCZYSTOŚCI
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PLEBISCYT HISTORYCZNY  
– WYBIERAMY  

POLSKIEGO BOHATERA  
DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ!

W maju będzie obchodzona 70. rocznica zakończenia dru-
giej wojny światowej. Z tej okazji zapraszamy do udziału w 
plebiscycie na największego narodowego bohatera konflik-
tu, który tak boleśnie doświadczył Polskę i jej mieszkańców. 
Wybór nie jest łatwy, bo trudno porównać osoby umiejętnie 
dowodzące wojskiem i np. ludzi którzy ratowali Żydów, za 
co w okupowanej Polsce groziła kara śmierci. Jednocześnie 
to okazja do zadumy nad wojennymi losami naszego narodu 
i meandrami zbiorowej pamięci, na którą wpływały i wpływa-
ją polityka, nauka, kultura. 

Organizatorem plebiscytu jest redakcja magazynu „Mówią 
wieki”, a patronat nad nim objęło Muzeum Historii Polski i 
portal historyczny dzieje.pl.

Na pewno bardzo wielu Polaków zasłużyło na miano wo-
jennego bohatera. Nie jesteśmy w stanie uhonorować wszyst-
kich. Prezentowana lista kandydatów ogranicza się do 30 
nazwisk – swój głos można oddać m.in. na Władysława An-
dersa, Henryka Dobrzańskiego  „Hubala”, Stanisława Ma-
rusarza, Jana Piwnika „Ponurego”, Władysława Sikorskiego, 
św. Maksymiliana Marię Kolbego, Irenę Sendlerową czy Elż-
bietę Zawacką „Zo”.

Pełna lista kandydatów wraz z opisami jest dostępna na 
stronach internetowych www.muzhp.pl i www.mowiawie-
ki.pl oraz w marcowym numerze Magazynu Historycznego 
„Mówią wieki”.

Głosy można przesyłać do 10 kwietnia 2015 roku na kart-
kach pocztowych na adres: Redakcja „Mówią Wieki”, ul. Bema 
87, 01-233 Warszawa (z dopiskiem „Polski bohater drugiej 
wojny światowej”) lub pocztą elektroniczną na adres boha-
ter@bellona.pl. 

Organizator dopuszcza głosowanie na trzy postacie z listy 
(każdej zaliczany jest jeden głos). Można także zgłosić jed-
nego kandydata spoza listy wraz z krótkim uzasadnieniem.

Wśród osób, które wezmą udział w plebiscycie, rozloso-
wanych zostanie 15 zestawów książek historycznych oraz 
gadżety (m.in. USB i koszulki). Wyniki zostaną ogłoszone 
w numerze majowym „Mówią wieki” oraz na stronach www.
mowiawieki.pl i www.muzhp.pl.

5 marca br. w Domu Polskim 
w Wilnie odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze Zrzeszenia 
Media Polskie na Litwie (ZMPL). 

Prezes Zrzeszenia Robert 
Mickiewicz przedstawił spra-
wozdanie z działalności w latach 
2013-2014. W swym wystąpieniu 
przewodniczący zaznaczył, że w 
minionym okresie została udo-
skonalona współpraca organizacji 
z instytucjami Państwa Polskie-
go, zajmującymi się wspieraniem 
mediów polskich na Wschodzie.

W ciągu sprawozdawcze-
go okresu została zrealizowana 
większość postulatów, z jakimi 
ZMPL zwracało się do Minister-
stwa Spraw Zagranicznych RP. 

Pozwoliło to ustabilizować nie-
łatwą sytuację finansową więk-
szości mediów polskich na Litwie.

Podkreślono, że znacznie go-
rzej układa się współpraca z in-
stytucjami Państwa Litewskiego.

Jak powiedział Robert Mickie-
wicz, przekonanie litewskich insty-
tucji do potrzeby takiej współpracy 
powinno być jednym z priorytetów 
działalności ZMPL w 2015 roku.

Powołanie w 2013 roku 
ZMPL pozwoliło zacieśnić współ-
pracę pomiędzy poszczególnymi 
polskimi mediami na Litwie.

W trakcie dyskusji przedsta-
wiciele redakcji należących do 
ZMPL pozytywnie ocenili dzia-
łalność organizacji. Podkreślono 

potrzebę zachowania jedności 
mediów polskich na Litwie.

Uczestnicy zebrania jednogło-
śnie wybrali na prezesa na kolejną 
kadencję redaktora naczelnego 
gazety „Kurier Wileński” Rober-
ta Mickiewicza. Na wiceprezesa 
organizacji ponownie została wy-
brana redaktor naczelna „Naszej 
Gazety” Janina Lisiewicz.

Warto przypomnieć, że Zrze-
szenie Media Polskie na Litwie łą-
czy następujące redakcje: „Album 
Wileńskie”, „Kurier Wileński”, 
„Magazyn Wileński”, „Spotka-
nia”, „Tygodnik Wileńszczy-
zny”, Radio „Znad Wilii”, por-
tale „Wilnoteka.lt” oraz L24.lt.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Zrzeszenia Media Polskie na Litwie

Na swoistą „spowiedź” w 
przededniu Dnia Odrodzenia 
Niepodległości zaprosiła dwóch 
prezydentów: Valdasa Adamku-
sa i Dalię Grybauskaitė dzienni-
karka z programu „Prawo wie-
dzieć”. Praktycznie identyczne 
opinie prezydentów co do sy-
tuacji geopolitycznej, w innych 
kwestiach jednak się różniły.

Prezydent Grybauskaitė 
okazała się entuzjastycznie na-
stawiona i w pełni zadowolona 
z osiągnięć kraju i pozycji Li-
twy na arenie międzynarodo-
wej, gdzie czuje się dumna, iż 
jest Litwinką i reprezentuje Li-
twę, której podstawowym zada-

Prezydencka „spowiedź”

niem na najbliższą przyszłość, 
jest, według niej, tworzenie pań-
stwa dobrobytu.

Pani prezydent konsekwent-
nie też stwierdziła, że nie poczu-
wa się do popełnienia błędów, 
a nawet takowych nie widzi w 
minionym 25-leciu, ponieważ 
zarówno przywódcy, politycy 
jak i obywatele działali w okre-
ślonej sytuacji geopolitycznej, 
dysponowali ówczesną informa-
cją. Więc powtórzyła doskona-
le znaną piosenkę o „nieomyl-
ności”.

Jednak niespodziewanie po 
raz pierwszy znalazła się w wy-
wiadzie pani prezydent  samo-

krytyka i nawet swoisty „żal za 
grzechy” oraz wersja ich odku-
pienia. Odpowiadając na pyta-
nie dziennikarki o tym, czy pre-
zydent osobiście nie za późno 
się włączyła w proces odrodze-
nia, podjęcia się osobistej od-
powiedzialności za ten proces, 
prezydent na swoje usprawie-
dliwienie przywołała sytuację w  
rodzinie, gdzie nie mówiło się 
otwarcie o pewnych rzeczach. 
Tak o zesłaniu dziadka na Sybe-
rię i represjach wobec ojca, jak 
twierdzi, dowiedziała się dopie-
ro po odzyskaniu przez Litwę 
niepodległości. Prezydent przy-
znała, że nie była aktywną dzia-

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związku Polaków na 
Litwie osobiście, a także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na łamach gazety 
zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź inne informacje. Życzenia 
czy wyrazy współczucia członkom Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzę-
dy, organizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszaga-
zeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

łaczką i podkreśliła, że właśnie 
dlatego teraz stara się oddać całą 
siebie państwu i ludziom.

Cóż, ta „minispowiedź” w 
pewnym stopniu daje też odpo-
wiedź na pytanie, dlaczego pani 
prezydent czasami pragnie być, 
jak to się mówi, bardziej święta 
niż papież. A w konkretnych re-
aliach – bardziej ostra w wypo-
wiedziach np. na temat polityki 
wschodniego sąsiada niż przy-
wódcy innych europejskich kra-
jów. Zresztą, służy to nie tylko 
pokucie za grzechy, ale też przy-
sparza jej uznania, szczególnie 
w gronie polityków zza oceanu.

W wigilię Dnia Kobiet portal 
globalpost.com ogłosił, że kanc-
lerz Niemiec Angela Merkel jest 
jedną z najpotężniejszych ko-
biet Europy, zaznaczając, że są 
też inne panie, mniej znane, 
ale mające określoną wagę. W 
wymienionej piątce znalazła 
się również pani Grybauskaitė, 
przede wszystkim z powodu 
ostrej krytyki wobec Rosji. Por-
tal zaznaczył, że nazwanie Rosji 
państwem terrorystycznym, jest 
przejawem odwagi kraju posia-
dającego 3 mln mieszkańców, 

które graniczy z Rosją i prowa-
dzi  stosunki gospodarcze. Poza 
tym pani prezydent oceniona 
została za inicjatywę wybudo-
wania gazoportu oraz wznowie-
nia obowiązkowej służby woj-
skowej.

Z kolei były prezydent Val-
das Adamkus uznając za najważ-
niejsze osiągnięcie  odzyskanie 
niepodległości, zaznaczył, że w 
najbliższej przyszłości Litwa ma 
zadbać o swoją pozycję w świe-
cie. Mówiąc zaś o tym, czego nie 
zdołał osiągnąć w ciągu dwóch 
kadencji przyznał, że nie udało 
mu się dopiąć logicznego końca 
reformy oświaty oraz zadowala-
jących wyników w zwalczaniu 
korupcji i reformowaniu syste-
mu wymiaru sprawiedliwości, 
którego decyzje często są nie-
zrozumiałe dla obywateli i pod-
ważają ich wiarę co do rzetelnej 
pracy instytucji państwa.

Szkoda, że w wypowiedziach 
obydwu przywódców zabrakło 
rzetelnej oceny ćwierćwiecza 
niepodległości, analizy błę-
dów, które wolnej Litwie nie 
pozwoliły stać się krajem przy-
jaznym jednakowo dla wszyst-
kich swych obywateli i uniknąć 
podziału, jak to nazwał jeden z 
polityków, na Litwę sytą, ubogą 
i emigrującą. 

fo
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Konkurs poświęcony  

25-leciu  
Klubu Sportowego  
Polaków na Litwie  

„Polonia” i KS „Polonia” Wilno
W roku 2015 klub sportowy „Polonia” Wilno, jako spad-

kobierca i kontynuator działalności swego poprzednika – 
Klubu Sportowego Polaków na Litwie „Polonia”, organizuje 
obchody jubileuszu jego 25-lecia. Z tej właśnie okazji rozpi-
sujemy niniejszy konkurs, polegający na przepytaniu roda-
ków z wiedzy o polskim sporcie na Litwie, a w szczególności 
– o dziejach Jubilata. Składa się nań 25 poniższych pytań:

1. Od odzyskania przez Polskę Niepodległości w roku 1918 do 
wybuchu II wojny światowej Wilno wcale nie było białą plamą na 
jej sportowej mapie, co ujawniało się m. in. poprzez działalność 
tu klubów sportowych. Prosimy o podanie nazw paru takowych.

2. Po wybuchu II wojny światowej do obrony Ojczyzny od 
faszystowskich najeźdźców stanęli też wywodzący się z Litwy 
sportowcy-Polacy oraz działacze sportowi, a niejeden przy-
płacił to życiem. Wymień dwóch-trzech poległych z imion i 
nazwisk.

3. Gdy po zmowie w Jałcie Polski u nas nie stało, na tzw. 
repatriację do Macierzy zdecydowali się takoż ci, którzy póź-
niej, startując z orzełkami na koszulkach, zdeptali najwyższy 
stopień olimpijskiego podium. Kto z naszych krajanów dostąpił 
tego zaszczytu?

4. Pozostali na terenie Litwy sowieckiej rodacy nie dawali 
za wygraną również w rywalizacji sportowej, sięgając po tytuły 
mistrzów Związku Sowieckiego, Europy, świata, a nawet Igrzysk 
Olimpijskich. Przywołaj ich co najmniej pięciu z imion i nazwisk.

5. Nim na fali naszego narodowego odrodzenia u schyłku 
lat 80. ubiegłego stulecia powstał Klub Sportowy Polaków na 
Litwie „Polonia”, grupa entuzjastów sportu zorganizowała I 
Zimowe Igrzyska Polaków na Litwie. Gdzie i kiedy się odbyły?

6. Kto był gościem honorowym tych batalii na śniegu i lodzie?
7. Najlepsi na Igrzyskach dostąpili zaszczytu reprezentowa-

nia naszych barw na II Światowych Zimowych Igrzyskach Po-
lonijnych w Zakopanem. Że w rywalizacji tej nie byli wyłącz-
nie statystami, świadczą zdobyte medale. Ile ich i jakich barw 
znalazło się we wspólnej skarbonce?

8. W dniach 23-25 czerwca 1989 roku miał miejsce I zlot 
turystyczny Polaków na Litwie. Gdzie się odbył?

9. Autorem zlotowego godła jest śp. plastyk Aleksander Żyn-
dul. Co na nim się znalazło?

10. Która ze zlotowych drużyn wpisała się na listę zwy-
cięzców?

11. Gdzie i kiedy odbyło się zebranie założycielskie Klubu 
Sportowego Polaków na Litwie „Polonia”?

12. Jego gościem honorowym, a zarazem matką chrzestną 
klubu była legendarna polska lekkoatletka. O kim mowa?

13. Kto został pierwszym prezesem nowo powstałego klubu?
14. Czyj wizerunek widniał w godle KSPL „Polonia”, a obec-

nie zdobi logo KS „Polonia” Wilno? 
15. Latem 1990 roku w Stalowej Woli odbyły się I Polonijne 

Piłkarskie Mistrzostwa Świata, w których rewelacyjnie wypadła 
jedenastka KSPL „Polonia”, sięgając po złote medale. Kto był jej 
rywalem w finale i jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie?

16. Kto był kapitanem, a kto – trenerem zwycięskiej drużyny?
17. Latem 1991 Kraków gościł VII Światowe Letnie Igrzy-

ska Polonijne. Nasza 30-osobowa ekipa zdobyła na nich 1 zło-
ty, 6 srebrnych i 2 brązowe medale. Komu i w jakiej dyscyplinie 
przypadł krążek z najcenniejszego kruszcu? 

18. W dniach 17-19 stycznia 1992 w Suderwie z inicjaty-
wy KSPL „Polonia” rozegrano II Zimowe Igrzyska Polaków na 
Litwie. Swą obecnością zaszczyciła je wilnianka z urodzenia, 
srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Squaw Valley w łyż-
wiarstwie szybkim. Kto to był?

19. Kiedy i w jakich okolicznościach Klub Sportowy Pola-
ków na Litwie „Polonia” zmuszony został zawęzić działalność 
do obrębu stolicy Litwy?

20. Kto od tamtego czasu po dzień dzisiejszy dzierży ster 
prezesa KS „Polonia” Wilno?

21. O największe sukcesy dla naszego klubu postarali się pił-
karze. Dokonali oni nie lada wyczynu: wygrywając cztery razy 
z rzędu rywalizację podczas Światowych Letnich Igrzysk Polo-
nijnych. Prosimy o podanie dat tych sukcesów?

22. Prowadzona przez Wiktora Filipowicza i Romualda Kun-
cewicza drużyna dzielnie też radziła w litewskich rozgrywkach. 

W którym roku wywalczyła ona historyczny awans do I ligi?
23. Kiedy przy Wileńskim Progimnazjum im. św. Jana Pawła II została uruchomiona sekcja 

trampkarzy KS „Polonia” Wilno?
24. Nasz klub jest organizatorem dorocznych zawodów (w roku bieżącym odbyła się już 20. z 

kolei ich edycja), które od lat 10 rozgrywane są w sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie. O jaką 
dyscyplinę chodzi?

25. Darząc szczególną troską zdrowie i tężyznę fizyczną młodzieży, KS „Polonia” Wilno z wiel-
kim powodzeniem organizuje rozgrywki szkolnej ligi siatkarek. Skąd pochodzi drużyna, której tego 
roku wypadnie bronić tytułu mistrzowskiego?

Zdając sprawę ze skali trudności konkursu, jego ewentualnym uczestnikom podpowiada-
my, że w odpowiedzi na niejedno pytanie może być pomocna wydana z okazji 15-lecia klubu 
książka pt. „Do mety Wilią znaczonej. Sport polski na Litwie: historia i teraźniejszość”, któ-
rą można nabyć w księgarni zlokalizowanej w Domu Kultury Polskiej. Wypada też zaglądnąć 
na stronę internetową klubu: www.kspolonia.lt.

Grono laureatów utworzą ci, co pomyślnie się uporają z największą liczbą pytań (w przypad-
ku ich zbieżnej liczby o zwycięzcach zadecydują natomiast terminy nadesłania odpowiedzi). 
Zostaną oni nagrodzeni 20 cennymi upominkami, ufundowanymi przez Polski Komitet Olim-
pijski. Dobry prognostyk wieści, że wręczy je m. in. któraś z wielkich gwiazd polskiego sportu.

Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi 18 kwietnia br. i stanie się częścią składową 
gali, poświęconej ćwierćwieczu powstania KSPL „Polonia”.

Odpowiedzi w terminie do 10 kwietnia 2015 należy przesłać na adres klubu: 03202 Wil-
no, ul. Naugarduko 76, Dom Kultury Polskiej z dopiskiem na kopercie „Konkurs sportowy” 
albo drogą mailową: kspolonia@gmail.com. W celu bardziej operatywnego kontaktu prosimy 
o konieczne podanie własnych namiarów telefonicznych.

Gorąco zachęcając miłośników sportu (i nie tylko!) do udziału, życzymy powodzenia!

KS „Polonia” Wilno
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Z okazji Pięknego Jubileuszu 50-lecia euro-
posłowi, przewodniczącemu AWPL, prezesowi 
Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL 
Waldemarowi TOMASZEWSKIEMU sta-
łej opieki Bożej, jak najwięcej dobra, cie-
pła, spokoju, radości i wytrwałości, by trud-
na pielgrzymka życiowa była coraz bogatsza w 
prawdziwe wartości duchowe

życzą członkowie Oddziału ZPL Lauda, Stowarzysze-
nia Polaków Kiejdan i zespołu „Issa”

REGULAMIN VI EDYCJI 
KONKURSU  

„BYĆ POLAKIEM”

 I. Postanowienia ogólne 
§ 1

Dla podtrzymania tożsamości narodowej, po-
staw patriotycznych i społecznych dzieci i mło-
dzieży mieszkającej poza granicami Polski został 
ogłoszony Konkurs „Być Polakiem”.

§ 2 
Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji 
za Granicą, Europejska Unia Wspólnot Polonij-
nych, Fundacja „Świat na Tak”.

§ 3
Cele Konkursu:
1. Uświadomienie i umacnianie tożsamości 

narodowej.
2. Poznanie historii Polski splecionej z histo-

rią swojej rodziny.
3. Kultywowanie języka polskiego.
4. Określenie swojej roli jako Polaka w kraju 

zamieszkania.
5. Ukazanie bogactwa dwukulturowości.

II. Warunki uczestnictwa
§ 4

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzie-
ży mieszkającej poza granicami Polski.

§ 5
Konkurs skierowany jest do osób w wieku 9-25 lat.

§ 6
Uczestnicy konkursu wybierają jeden z na-

stępujących tematów wg kategorii grupowych: 
Grupa I – wiek 8 – 12 lat – „Bohaterowie pol-

skich książek w podróży dookoła świata”
Grupa II – wiek 13 – 15 lat – „Wniosku-

ję o przyznanie Orderu Uśmiechu Polakowi - 
.…………..……...”

Grupa III – wiek 16 – 18 lat – „PRL we wspo-
mnieniach moich najbliższych”

Grupa IV – wiek 19 – 25 lat – „Aby Polska 
flaga nigdy nie powiewała niżej niż flagi innych 
państw”

[Prezydent Ryszard Kaczorowski]
Grupa V – grupa multimedialna, bez ograni-

czeń wiekowych „20 milionów Polaków rozsia-
nych po całym świecie”

§ 7
Formą prac konkursowych są:
• prace pisemne w języku polskim np. opo-

wiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamięt-
nik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie re-
lacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, 
znajomych lub na podstawie materiałów ar-
chiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży 
filmowych, itp;

prace mogą być wzbogacone ilustracjami i 
zdjęciami;

• multimedialne formy przekazu np. prezen-
tacja, film, wywiad w polskiej wersji językowej 
lub zawierające polskie tłumaczenie. 

§ 8
1. Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., 

docx., pdf.) nie mogą być dłuższe niż 15 000 zna-
ków  i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych 
czcionką 12. Należy używać polskich znaków. 
Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.

2. Prace multimedialne nie mogą być dłuż-
sze niż 10 minut. Prace te mogą być prze-
słane w formatach .divx, .mov, .avi , .wmv, 
.mpeg, mp3, .mp4, .iphone, a prezentacje w 
formatach.ppt, .pptx i nie mogą przekraczać 
20 slajdów.

§ 9
Sposób przesłania prac do Organizatora:
• elektroniczny na adres  bycpolakiem@

swiatnatak.pl  z podaniem w temacie maila imie-
nia i nazwiska autora pracy oraz tytułu pracy

• na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub 
SD; 

• w formie papierowej na adres: Fundacja 
„Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 
Warszawa z dopiskiem Konkurs „Być Polakiem”.

§ 10
Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest 

wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie internetowej Fundacji www.swiatna-
tak.pl. Prace nadesłane bez wypełnionego for-
mularza nie zostaną zakwalifikowane do oce-
ny przez Jury.

§ 11
Podstawowym kryterium formalnym przyję-

cia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napi-
sanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie 
będą oceniane. Niezbędne jest podanie źródeł, 
z których się korzysta. 

Kryteria oceny prac:
• zgodność z przesłaniem ideowym Konkur-

su;
• walory edukacyjne;
• walory artystyczne;
• oryginalność pomysłów.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:
• zaangażowanie w przygotowanie pracy;
• kreatywność;
• poprawność językowa.

§ 12
Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym 

terminie do 31 marca 2015 r. 
§ 13

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie interne-
towej Fundacji  pod koniec  maja 2015 r. 

§ 14
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo 

do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.
§ 15

Nagrody w Konkursie:
• pobyt edukacyjno - kulturalny w Polsce – 

lipiec 2015 r. (po przyznaniu środków finan-
sowych)

• nagrody rzeczowe;
• dyplomy.

III.  Postanowienia końcowe
§ 16

W przypadku publikacji prac konkursowych 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich 
skracania i redagowania, a także publikacji w 
całości lub we fragmentach w celach promocyj-
nych Konkursu.

§ 17
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do zmian w Regulaminie. Zmiany te zostaną 
umieszczone na stronie internetowej Fundacji 
„Świat na Tak”.

§ 18
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznacz-

ne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Składamy wyrazy szczerego współczucia  

i podzielamy ból 

Krystyny Sosnowskiej 
z powodu śmierci 

Ojca
Członkowie koła ZPL „Karolina”  

wraz z prezes Krystyną Radziun

Podzielamy ból i smutek  

oraz składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Romanowi Lachowiczowi 
z powodu śmierci 

brata Czesława
Słuchacze Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie

Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.

Drogiej koleżance 

Henryce Bogdanowicz 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Męża
składa koło ZPL oraz Zarząd PUTW w Solecznikach


