
19 - 25 MARCA 2015 R., NR 11 (1152)

TYGODNIK ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
ISSN 1392-2513 WWW.ZPL.LT

Finał  
samorządowych 
batalii

fo
t. 

Pa
we

ł S
te

fa
no

wi
cz

Na Litwie zakończyła się druga tura wyborów samorządowych. Cechą szczególną  
tegorocznych batalii o władzę na szczeblu miast i rejonów było bezpośrednie wybieranie 
merów. Wniosło to dość znaczne ożywienie do kampanii wyborczej, podniosło  
frekwencję, no i stało się swoistym testem dla partii – ich liderów w poszczególnych  
oddziałach. Stało się tak, że dalece nie wszędzie ciesząca się popularnością partia,  
potrafiła wystawić taką kandydaturę na włodarza miasta czy rejonu, która zdobyłaby 
najwięcej sympatii wyborców. Nowa formuła wyborów merów pokazała wyraźnie:  
partiom najwyższy czas jest zastanowić się nad wyborem rzeczywistych liderów, którzy 
nie tylko byliby dogodni dla danego zgrupowania, ale też potrafili swymi osobistymi 
walorami zachęcić obywateli do głosowania na swoją osobę. W wielu wypadkach  
partyjni wyjadacze musieli ulec kandydatom z tzw. komitetów wyborczych, na których 
czele stawali ludzie znani ze swej działalności, wyróżniający się charyzmą, słowem –  
w ten czy inny sposób – potrafiący zaimponować wyborcom.

GMACH SAMORZĄDU CZEKA NA NOWEGO GOSPODARZA

CZY NIE MAMY DOŚĆ 
PUTINA?
Od ponad roku, czyli zaostrzenia sytu-
acji na Ukrainie, praktycznie nie ma w 
telewizji, radiu, Internecie wiadomości, 
które nie zawierałyby nazwiska przy-
wódcy naszego wielkiego wschodnie-
go sąsiada – Władimira Putina. Dosko-
nale wiemy, z kim się spotykał, dokąd 
jeździł, z kim rozmawiał telefonicznie. 
Portale są pełne spekulacji, czy i jakie 
ma kochanki, dzieci. Pstrzą się też od 
rozważań na temat tego, na jakie cho-
roby ewentualnie może zapaść, czy też 
od dłuższego czasu cierpi były zwia-
dowca. Komentarze, opinie, rozważa-
nia politologów, polityków, przywódców 
z całego świata znajdują odzwiercie-
dlenie w wiadomościach nadawanych 
przez litewskie stacje telewizyjne i ra-
diowe. Nie brak też codziennej kroniki 
życia prezydenta na rosyjskich kana-
łach dostępnych w kablówkach czy 
też poprzez satelitę. Oglądana przez 
nas TV Polonia też udziela temu poli-
tykowi sporo uwagi. Kiedy ostatnio, od 
dziesięciu dni nie zdołano prezydenta 
Rosji zaobserwować w czynnym ży-
ciu publicznym, to poradzono sobie 
z jego brakiem powtarzając stare in-
formacje, obrazki, czy też snując do-
mysły na temat tego, dlaczego akurat 
brak go „na żywo”. Nasłuchaliśmy się 
rozważań o tym, że może brać udział w 
narodzinach domniemanego dziecka, 
leczyć się od grypy, udaru, czy wręcz 
być już martwym. Karmiono nas rów-
nież opowiadaniami o walce o władzę 
w kremlowskim środowisku. A kiedy się 
wreszcie w miniony poniedziałek zjawił 
w rosyjskiej telewizji – witał przywódcę 
Kirgizji w Petersburgu – to dosłownie 
wszystkie wiadomości rozpoczynano 
obrazkami z tego spotkania i powiela-
no wiadomości o tym, że Putin osobi-
ście prowadził samochód, którym woził 
gościa. A on – Władimir Władimirowicz 
żartował, że świat byłby mniej cieka-
wy bez plotek. Oczywiście, na temat 
jego osoby. Czy ta wręcz paranoiczna 
uwaga wobec przywódcy wschodnie-
go sąsiada ma służyć zniechęceniu 
szerokich mas do jego osoby? Wyda-
je się, że o wiele bardziej skutecznym 
byłoby maksymalne  wyeliminowanie 
przywódcy obcego państwa z naszych 
ekranów, przynajmniej  telewizji litew-
skiej. Bo narzekając, że Rosja usilnie 
nam narzuca swoją propagandę i trzy-
ma nas w jej orbicie, nawet poprzez ne-
gatywne – ale za to ciągłe – lansowa-
nie prezydenta Putina, wspomagamy 
(czyżby świadomie?) „wrogą” propa-
gandę. Może warto usłuchać przysło-
wia: co z oczu, to i z serca. I ogłosić 
chociaż jeden dzień w tygodniu wolny 
od osoby Władimira Władimirowicza.
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Jak już pisaliśmy, w miniony 
weekend wystartowały Turnie-
je o Puchary ZPL w koszyków-
ce i siatkówce. Zmaganiami pod 
koszem i przy siatce rozpoczął 
się jubileuszowy – 5 sezon za-
wodów pod patronatem Związ-
ku Polaków na Litwie. Batalie 
sportowe odbywały się w dwóch 
wileńskich gimnazjach: im. J. I. 
Kraszewskiego oraz im. Jana 
Pawła II.

W sobotę, w Gimnazjum im. 

Pierwsze zwycięstwa i porażki

J. I. Kraszewskiego, w pierwszym 
meczu koszykarskiego turnie-
ju  drużyna „Tores” bez więk-
szego wysiłku pokonała rywali 
z UwB – 60:25.  Z kolei „Po-
lonus” – zwycięzca ubiegło-
rocznych rozgrywek – wręcz 
zmiótł z boiska drużynę „Safa-
ri” – 139:21. Za najlepszego za-
wodnika inauguracyjnej kolej-
ki został uznany właśnie gracz 
„Polonusa” – Arvydas Urbano-
wicz, który zdobył rekordową 

liczbę punktów – 41. W trze-
cim meczu w  grupie A, drużyna 
„Speditors” wygrała spotkanie 
z koszykarzami z Landwarowa 
wynikiem – 40:27.

Tego też dnia 28 punktów 
zdobytych przez Walerego Stefa-
nowicza pomogły „Irsanie” zwy-
ciężyć drużynę ze Skojdziszek- 2, 
spotkanie zakończyło się wyni-
kiem – 84:45. Brązowi medali-
ści ubiegłorocznych rozgrywek 
– zawodnicy KSP – już w pierw-

szym spotkaniu tegorocznych 
turniejów udowodnili swoją kla-
sę podczas gry z koszykarzami z 
Kowalczuk, pokonując rywali z 
imponującą przewagą – 70:37. Z 
kolei drużyna z Turgiel, w której 
dziewczęta grają na równi z męż-
czyznami, bojowy chrzest wypra-
wiła sportowcom z zespołu „Teen 
Team”, wygrywając – 65:49.

Za prawdziwą niespodzian-
kę można uznać wynik zmagań 
w grupie C. Otóż Soleczniki nie 
doceniły koszykarzy z Podbro-
dzia i zostały ukarane – prze-
grały pierwszy mecz – 52:66. W 
kolejnych spotkaniach tej grupy 
„Sokół” pokonał „Uni-Team” – 
65:39, zaś debiutanci z Nowej 
Wilejki, drużyna „Herbalife” 
nie pozostawiła przysłowiowej 
suchej nitki na ekipie Awiżenie 
AVZ, wygrywając z druzgocą-
cym wynikiem – 88:33. Do zwy-
cięstwa w tym spotkaniu wydaj-
nie się przyczynił – zdobywając 
31 pkt – Laurynas Ralys.

Oto jak wygląda symbolicz-
na piątka najlepszych graczy 
pierwszej tury:

A. Urbanowicz („Polo-
nus”) – 41 pkt;

L. Ralys („Herbalife”) – 31 
pkt;

M. Racewicz („Polonus”) 
– 28 pkt; 

W. Stefanowicz („Irsana”) 
– 28 pkt; 

A. Karapetian („Polonus”) 
– 28 pkt.

Zmagania w siatkówce odby-
wały się w niedzielę w Gimna-
zjum im. Jana Pawła II. 

Przy siatce toczyła się zacię-
ta walka o każdy punkt. Jednym 
udało się zagrać lepiej, inni zaś 
musieli przełknąć gorycz pierw-
szej porażki. Wszystkie druży-
ny po inauguracyjnych spotka-
niach muszą się zmobilizować 
do dalszych rozgrywek, ponie-
waż zawody dopiero się rozpo-
czynają.

Oto wyniki sobotnich gier:
„Eisas” - „Polonia” –  3:0 

(25:18, 25:19, 25:20);
„Eisas” - MJB – 3:0 (25:9, 

25:18, 25:22);
„Enika”- „Eureka” – 0:3 

(15:25, 15:25, 15:25).
Przypominamy, że trwa re-

jestracja dziewczęcych drużyn 
w siatkówce. Zapraszamy ko-
leżanki do wzięcia udziału w 
turnieju siatkarskim o Puchar  
ZPL - 2015. Rejestrować się 
można pod adresem mailo-
wym: centrumsportowe.zpl@
gmail.com.

Centrum Sportowe ZPL
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OSTRA WALKA NA PARKIECIE

Druga tura batalii samorzą-
dowych, jak wiadomo, dotyczyła 
wyboru merów w tych rejonach, 
gdzie zabrakło wyraźnego lide-
ra w pierwszej, czyli kandydata, 
który uzyskałby ponad 50-pro-
centowe poparcie wyborców. Jak 
już wiemy, takie wyniki mieli kan-
dydaci w 19 samorządach. Nie 
może nie cieszyć fakt, że w ich 
liczbie znalazł się rejon wileński 
i solecznicki, gdzie od paru dekad 
niezmiennym poparciem miej-
scowych wyborców cieszy się Ak-
cja Wyborcza Polaków na Litwie 
na czele z europosłem Waldema-
rem Tomaszewskim. W rejonie 
solecznickim obecny mer Zdzi-
sław Palewicz zdobył rekordową 
liczbę głosów – 77,5 proc. (dodać 
można, że w drugiej turze ten re-

kord nie został również pobity), 
zaś Maria Rekść – 60 proc.

Uwaga całej Litwy, oczywiście, 
była przykuta do wyników batalii 
w stolicy oraz kilku największych 
miastach: Kownie, Kłajpedzie, 
Poniewieżu i Szawlach. Można 
odnotować, że podczas tegorocz-
nych wyborów właśnie w nich, 
chociaż nie tylko, został zachwia-
ny dotychczasowy układ. Otóż 
padł bastion konserwatystów – 
Kowno. Poniósł tu fiasko kandy-
dat z ramienia tej partii ulegając 
rywalowi z komitetu wyborczego. 
Visvaldas Matijošaitis – przedsię-
biorca i milioner (co jest charak-
terystyczne, 5 merów należy do 
tego grona: Valdemaras Valkiūnas 
– mer Birż, Šarūnas Vaitkus – Po-
łągi, Ričardas Malinauskas – Dru-

skienik oraz Saulius Grinkevičius 
– Kiejdan. Czyżby wyborcy prefe-
rowali bogaczy na zasadzie, że jak 
dużo ma, to jest więcej szans, że 
nie będzie dbał wyłącznie o swo-
ją kieszeń) zdecydowanie poko-
nał Rytisa Kupčinskasa, który, jak 
się okazało, miał o wiele mniejsze 
poparcie niż lansująca go partia. 
Ta zdobyła najwięcej głosów w 
tzw. tymczasowej stolicy. Drugą 
przegraną konserwatystów oka-
zał się Poniewież, gdzie też ule-
gli nie partyjnemu kandydatowi.

Wydaje się, że zarówno w Po-
niewieżu jak i Szawlach, miesz-
kańcy głosowali na zasadzie 
„przeciwko partii”, bowiem w 
obu miastach zwyciężyły osoby 
z komitetów wyborczych, niczym 
się specjalnie nie wyróżniające. 
W Szawlach, m. in., zaistniała 
wprost kuriozalna sytuacja, kie-
dy w drugiej turze wyborów ry-
wale podczas debat prześcigali 
się w uprzejmościach wobec sie-
bie. Wyglądało na to, że żaden nie 
chciał zwyciężyć. Może i trudno 
się dziwić takiej sytuacji. Nowe 
zasady wyboru merów – w bez-
pośrednich wyborach – chociaż 
dają im gwarancje, że żaden prze-
wrót w radzie (np. zmiana koali-
cji) nie grozi utratą stanowiska, 
to jednak brak liczbowego popar-

cia radnych może doprowadzić 
do sytuacji patowej: pozbawiony, 
jak za dawnych czasów, wsparcia 
„własnej” partii będzie praktycz-
nie „bezradnym”. 

Jak będzie w rzeczy samej zo-
baczymy właśnie w ciągu kolej-
nych czterech lat. I tylko po upły-
wie kadencji tak naprawdę będzie 
można odpowiedzieć na pyta-

Finał samorządowych batalii
15 marca na Litwie zakończyła się druga 
tura wyborów samorządowych. Według  
danych na 17 marca w 59 samorządach  
zostali wybrani merowie oraz radni.  
Ostateczne wyniki będą znane 22 marca. 
Wiadomo też, że powtórka z wyborów  
odbędzie się w rejonie trockim 7 czerwca, 
jak i uzupełniające wybory do Sejmu RL w 
rejonie orańskim. Możliwe też są zmiany w 
paru okręgach wyborczych.

NIEZMIENNYM POPARCIEM 
MIEJSCOWYCH 
WYBORCÓW CIESZY 
SIĘ AKCJA WYBORCZA 
POLAKÓW NA LITWIE 
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Miniony poniedziałek przy-
niósł dość sensacyjną wiado-
mość: przewodniczący partii 
konserwatywnej Związku Oj-
czyzny – Litewscy Chrześcijań-
scy Demokraci Andrius Kubilius 
oznajmił, że nie będzie kandy-
dował na stanowisko przewod-
niczącego, podczas mających się 
odbyć w kwietniu wyborów przy-
wódcy konserwatystów. Mało 
tego, zdobył się na niespodzie-
wany gest – wyraził swe popar-
cie dla startującego w wyborach 
obecnego europosła, jednego z 
najmłodszych wiekiem liderów 
– Gabrieliusa Landsbergisa.

Po minionych wyborach sa-
morządowych, kiedy okazało się, 
że konserwatyści stracili swoje od 
lat utrzymywane bastiony: Kow-

Gest Kubiliusa
no i Poniewież (właśnie tu nie 
udało się im pozyskać stanowisk 
merów), z ust Kubiliusa padły 
słowa o tym, że należy szukać no-
wych liderów, rozpocząć odnowę 
szeregów, „odmładzanie” partii. 
Andrius Kubilius podkreślił, że 
postanowił zacząć od siebie, czy-
li dać dobry przykład. Żartując 
zaznaczył też, że proponując na 
stanowisko szefa partii Gabrie-
liusa Landsbergisa, Litwini mają 
szansę uzyskać pierwszeństwo 
przed Estończykami: ich nowy 
premier liczy 36 lat, zaś wnuk 
patriarchy konserwatystów – Ga-
brielius jedynie 33.

Przypomnieć warto, że pod-
czas ubiegłorocznych wyborów 
do Parlamentu Europejskiego, 
wysunięcie na czołowe pozycje 
wnuka Vytautasa Landsbergisa 
spotkało się z niejednoznaczną 
oceną. Jednak w efekcie zdobył 
on największe poparcie towarzy-
szy partyjnych. I, jak twierdzą 
jego sympatycy, zdążył się wy-
kazać w roli europosła.

Jednak zajęcie miejsca przy 
sterze partii, która od ćwierćwie-
cza rywalizuje i okresowo pozy-
skuje pozycję kierowniczej, po-
nadto uzurpuje sobie prawo do 
bycia wyrocznią w kwestiach 
patriotyzmu, obrony litewsko-
ści, uważa się za prawdziwych 

spadkobierców „Sąjūdisu”, przez 
jednego z najmłodszych jej ak-
tywnych działaczy, wydaje się 
być ewenementem na litewskiej 
scenie politycznej. Od kilku lat 
– wycofania się i śmierci Algir-
dasa Brazauskasa, usunięcia się 
z pierwszych szeregów Vytau-
tasa Landsbergisa, swoistej ba-
nicji co poniektórych bardziej 
charyzmatycznych polityków, 
litewskie partie – wykazały to 
ostatnie wybory prezydenckie 
– odczuwają wyraźny głód god-
nych liderów. Czyżby więc sytu-
acja z promowaniem najmłodszej 
generacji ma oznaczać, że ci, co 
windowali kraj na niepodległość 
definitywnie odchodzą, a średnie 
pokolenie jest zmęczone czy też 
zniechęcone partyjną grą.

Co poniektórzy komentato-
rzy już żartują, że w osobie eu-
roposła Gabrieliusa konserwa-
tystom udało się rozwiązać ten 
dylemat – będą mieli „dwa w jed-
nym”: osobę młodą i – jednocze-
śnie – Landsbergisa.

Andrius Kubilius stał u steru 
partii przez 12 lat. W tym okre-
sie dwukrotnie pełnił obowiązki 
premiera. Miał też „szczęście” 
stać na czele rządu w czasach 
kryzysu, który przyszedł na Li-
twę w roku 2008. Reformy, jakie 
wcielał w życie (nazywane „noc-

nymi”, bo powstawały w pośpie-
chu, często właśnie o tej porze 
doby), przyniosły mu rekordo-
wy… brak popularności. Jest cią-
gle w czołówce najbardziej nielu-
bianych polityków.

Koledzy twierdzą jednak, że 
jest mądry i bardzo odpowie-
dzialny i, być może, zbyt ostroż-
ny. Nie ma jednak tak potrzebnej 
politykowi charyzmy, no i sta-
nowczo za mało się uśmiecha, 
nie zabiega o sympatię obywate-
li. Jego ponury ton, nadużywanie 
czarnych kolorów w ocenianiu 
rzeczywistości, zero optymizmu 
w niełatwych, trzeba przyznać, 
czasach premierowania, wyro-
biły mu opinię ponuraka i wręcz 
gbura. A podobno ma całkiem 
niezłe poczucie humoru.

Cóż, Andrius Kubilius mógł 
się poczuć zmęczony również tą 
niepopularnością. To wcale nie 
jest łatwe uchodzić za winnego 
wszystkiego złego, co spotkało 
Litwę w okresie jego stania na 
czele gabinetu ministrów. Ale czy 
rezygnując z przywództwa partią 
musiał wyrażać zdecydowane po-
parcie młodemu Landsbergisowi 
i agitować kolegów, by powierzyli 
mu rolę przywódcy.

Kandydująca na stanowi-
sko wodza konserwatystów, 
była marszałek Sejmu, Irena 
Degutienė, w pierwszym odru-
chu, wydaje się, nie potrafiła po-
dzielić entuzjazmu  kolegi (by-
łego rywala – przegrała z nim w 
walce o stanowisko lidera partii 

w poprzednich wyborach) co do 
osoby Gabrieliusa Landsbergisa.

Czy władza w partii konser-
watystów będzie znów należała 
do dynastii Landsbergisów (dało 
się słyszeć głosy, że młody Ga-
brielius może mieć przywódz-
two w genach), przekonamy się 
za miesiąc. Gabrielius Lands-
bergis dość pewnie staje do wal-
ki o stanowisko lidera partii. Bez 
zbytniej skromności oznajmił, 
że zdobył spore doświadczenie 
podczas kampanii wyborczej do 
Europarlamentu i pracy w Euro-
pie. Szczyci się poparciem, jakie 
wyrazili mu współobywatele – w 
różnym wieku – podczas ubie-
głorocznych wyborów. Obecnie, 
jak podkreślił, również odczuwa 
przyjazny stosunek kolegów par-
tyjnych, już ma poparcie w 20 
oddziałach na Litwie.

Więc – zielone światło? Moż-
na jednak zwątpić, czy „starzy” 
walkowerem oddadzą partię w 
ręce „wnuka”, chociaż i o nazwi-
sku Landsbergis. A może właśnie 
ze względu na dziadka nie zechcą 
tego uczynić. Litwa, pomimo 
wielu braków w systemie demo-
kracji, nie jest przecież Koreą… 
No i patriarcha konserwatystów 
nie cieszy się stuprocentowym 
poparciem partyjnych kolegów. 
Podobno w partii konserwaty-
stów może rozgorzeć prawdziwa 
walka o miejsce lidera. Czy wyj-
dzie to jej na dobre? Zobaczymy.

Janina Lisiewicz

nie, czy znaleziono panaceum. 
Chociaż prezydent pośpieszyła 
oznajmić, że bezpośrednie wybo-
ry merów się sprawdziły. Na czym 
głowa państwa opiera takie wnio-
ski? Czyżby jedynie na sukcesach 
tych, których darzy sympatią i po-
rażką adwersarzy?

Kontynuując temat partyj-
nych strat należy zaznaczyć, że 
największe ubytki w merowskich 
fotelach notują socjaldemokraci 
– stracili ich kilka, jednak i tak 
mają najwięcej, bo aż 16 stano-
wisk merów (zdobyli też najwię-
cej mandatów radnych – 366). 
Na drugim miejscu znaleźli się 
konserwatyści – 11 merowskich 
foteli (247 radnych) zajmą ich 
przedstawiciele. Obie partie po-
niosły fiasko w dużych miastach 
– nie mają merów i nie stanowią 
większości w radach.

Wyraźny sukces notuje Ruch 
Liberałów – 9 włodarzy miast i re-
jonów, w tym u steru stolicy i Kłaj-
pedy, gdzie ich kandydaty zdo-
były w drugiej turze 75,20 proc. 
poparcia (216 radnych). Takie 
wyraźne przesilenie u liberałów 
nie może nie budzić niepokoju 
u „starszych kolegów” – kon-
serwatystów. Podkreślając swoją 
młodość i bojowość liberałowie 
wyraźnie chcą raz na zawsze prze-
łamać złą passę liberalnego ruchu 
na Litwie. Swoisty paradoks pole-
ga na tym, że tradycyjnie w świe-
cie partie tego pokroju uważa-
ne są za wyrazicielki postulatów 

przedstawicieli dużego kapitału. 
U nas, wydaje się, w większości są 
darzeni sympatią przez tzw. kla-
sę średnią (m. in. rodzącą się z 
wielkim trudem). Czy po bardziej 
czynnym udziale w sprawowaniu 
władzy nie stracą sympatyków? A 
może działając „pod publiczkę” 
utemperują swój liberalizm? To 
się dopiero okaże.

Kierowany przez Artūrasa 
Zuokasa Związek Wolności ma 
5 merów, zaś Związek Chłopów i 
Zielonych – 4. Jedynie trzema fo-
telami mogą się szczycić Porządek 
i Sprawiedliwość oraz Partia Pra-
cy. Właśnie ona poniosła najbar-
dziej bolesne straty, bowiem stra-
ciła stanowisko mera w „stolicy” 
Uspaskicha – Kiejdanach oraz w 
rejonie święciańskim. Były lider 
partii skwitował to sarkastyczną 
uwagą, że trzeba było napraw-
dę się postarać, by w Kiejdanach 
ulec Związkowi Wolności. Nie 
mniej bolesnym jest też to, że par-
tia ta nie ma ani jednego radnego 
w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie, 
chociaż w skali kraju według licz-
by mandatów uplasowała się na 4 
miejscu, po socjaldemokratach, 
konserwatystach, Ruchu Libe-
rałów, to według liczby merów 
wyprzedził ją zarówno Związek 
Chłopów i Zielonych jak i Zwią-
zek Wolności. Ponadto partia po-
nownie nie uniknęła skandalu w 
rejonie szyrwinckim (wybuchł tu 
podczas wyborów do parlamentu 
w 2012 roku i w wyniku straciła 

miejsca w Sejmie z powodu oskar-
żeń o przekupywanie wyborców). 
Właśnie taka sytuacja z pewno-
ścią miała wpływ na to, że liderka 
partii Loreta Graužinienė poda-
ła się do dysmisji we wtorek, 17 
marca, będąc w delegacji na Ukra-
inie. Czy zostanie nadal spikerką 
Sejmu – o tym zadecyduje partia. 

O tym, że sympatie wybor-
ców potrafią być dość oryginal-
ne i nie ma na to wpływu nawet 
karygodne zachowanie kandyda-
tów, świadczy wybór ponownie na 
mera Wisagini Dalii Štraupaitė z 
Litewskiego Związku Wolności – 
prokuratura wysunęła wobec niej 
oskarżenia, które nadal są aktual-
ne, jak też ważne jest odsunięcie 
od pełnienia obowiązków mera. 

Najwięcej emocji, niewątpli-
wie, budziły wybora mera stolicy. 
Kampania wyborcza przed drugą 
turą była tu bardziej ostra. Kandy-
datom – szczególnie Artūrasowi 
Zuokasowi zależało na maksy-
malnym przejęciu „niezagospo-
darowanych” głosów. Oczywi-
ście, miał trudniejsze zadanie. 
Po pierwsze, działał czynnik 
psychologiczny: Remigijus Šima-
šius już w pierwszej turze zdobył 
nieomalże dwa razy tyle głosów 
(34,5 proc. do nieco ponad 18 
proc.). Po drugie, w odróżnieniu 
od „wielkiej niewiadomej” jaką 
jest Remigijus Šimašius jako mer, 
Zuokas, który dał się wilnianom 
poznać aż w trzech odsłonach w 
tej roli musiał odpierać konkret-

ne zarzuty. Nie  mógł czarować 
różowymi wizjami przyszłości i 
twierdzeniem, że będzie „jaśniej 
i przejrzyściej”. Jak twierdzą po-
litolodzy, nie bez znaczenia był 
tu również dodatkowy czynnik: 
chęć zmian, czasami dla samych 
zmian. Chociaż wilnianie nie-
wątpliwie określonych zmian z 
niecierpliwością oczekują. Szcze-
gólnie dotyczy to kosztów ogrze-
wania w wielomieszkaniowych 
blokach, jak też opłaty za tzw. 
administrowanie. Zmian chcą 
rodzice małych dzieci (te pro-
blemy nie tylko z miejscami w 
przedszkolach, ale też zapisami 
do nich bez wątpienia skutecznie 
uszczupliły szeregi sympatyków 
odchodzącej władzy). Dałoby 
się znaleźć jeszcze kilka najbar-
dziej nabrzmiałych kwestii. Tyl-
ko czy rozwiązanie każdej z nich 
jest winą ekipy rządzącej, czy też 
wynikiem dłuższego czasu zanie-
dbań i obiektywnych trudności 
(m. in. z formowaniem budżetu 
stołecznego samorządu)? Oto jest 
pytanie. I jest w nim, najwidocz-
niej niemało racji.

Pytany o priorytetowe zada-
nia, nowy mer, który swe rządy 
ma rozpocząć po miesiącu, nazy-
wając wyżej wspomniane kwestie 
od razu zaznaczył, że ma się za-
troszczyć o kolejne zaciągnięcie 
długu w granicach 80 mln euro, 
by miasto sprawnie funkcjonowa-
ło i spłacało odsetki oraz stare dłu-
gi. Na to nie ma mocnych. Wy-

stąpił też z bezprecedensowym 
postulatem, by obecna rada nie 
podejmowała wiążących zobo-
wiązań na ostatnich swych po-
siedzeniach. 

Po rokowaniach co do utwo-
rzenia koalicji (mają się w niej 
znaleźć radni z różnych ugrupo-
wań z wyjątkiem przedstawicieli 
AWPL, czyli Bloku Waldemara 
Tomaszewskiego i Związku Wol-
ności. Taka postawa wobec przed-
stawicieli licznej w Wilnie diaspo-
ry mniejszości narodowej polskiej 
i rosyjskiej nie bardzo da się pogo-
dzić ani z liberalizmem, ani wcze-
śniej deklarowanymi poglądami 
pana Šimašiusa. A propos, cieka-
we jest to, że w Kłajpedzie mer 
Ruchu Liberałów nie ma wątpli-
wości co do udziału koalicji z Blo-
kiem Waldemara Tomaszewskie-
go) i administracji, co wcale nie 
pójdzie, jak widać, łatwo, w końcu 
kwietnia nowa rada i mer przystą-
pią do władania stolicą.

Janina Lisiewicz

CZY WŁADZA W PARTII 
KONSERWATYSTÓW  
BĘDZIE ZNÓW  
NALEŻAŁA DO  
DYNASTII  
LANDSBERGISÓW 

 ZARÓWNO  
W PONIEWIEŻU JAK  
I SZAWLACH,  
MIESZKAŃCY  
GŁOSOWALI NA ZASADZIE  
„PRZECIWKO PARTII”
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Chcąc dać odpowiedź na 
pytanie: kim jest Irena Lipska, 
mam pewne trudności... Zresz-
tą, chyba jak każdy, kto ją zna. 
Bo jest tak, że aktywnie uczest-
niczy w działalności Stowa-
rzyszenia Inżynierów Polaków 
Litwy, jest członkiem Klubu 
Weteranów „Wilii”, słuchacz-
ką Akademii Trzeciego Wie-
ku, trochę malarką i  poetką... 
Uwielbia podróże, lubi śpiewać 
(i pięknie to robi), potrafi wy-
czarować oryginalne ozdoby, 
zna się na ziołach i jest troskliwą 
opiekunką każdego – człowieka 
czy zwierzątka – kto odrobiny 
ciepła i przysłowiowego chleba 
powszedniego potrzebuje.

Więc kim jest? W paru sło-
wach: osobą zafascynowaną ży-
ciem. Po dłuższej z nią rozmo-
wie prawie nie wątpię, że słowa 
kultowej piosenki Edyty Gep-
pert: „Kocham cię życie/ Pozna-
wać pragnę cię (...) w zachwy-
cie / choć barwy ściemniasz / 
wierzę w światełko, które roz-
prasza mrok”, mogą posłużyć 
za credo życiowe Ireny. Myślę, 
że się z tym zgodzi. Szczęśliwa 
mama i babcia dwojga wnucząt 
(wkrótce ma świat ujrzeć też 
trzecia wnusia) po prostu ko-
cha życie. A kiedy pytam, który 
z jego okresów mogłaby wyróż-
nić, czy jaką działalność uważa 
za najbardziej udaną i ulubio-
ną, to bez namysłu odpowiada, 
że każdy z czasów minionych 
był na swój sposób uroczy, a ten, 
który ma jeszcze przed sobą, też 
chyba jej nie zawiedzie. A co do 
wykonywanych zawodów i prac, 
to przyznaje, zawsze lubiła to, co 

Zafascynowana... życiem 

W ubiegłą niedzielę, 15 marca, w holu Domu Polskiego w Wilnie 
zgromadziło się dość liczne grono osób, reprezentujących różne  
środowiska wileńskich Polaków. Powodem do tak gremialnego ich 
przybycia był jubileusz urodzin Ireny Lipskiej oraz miniwernisaż jej  
rysunków koni.

musiała robić. Czasem z wiel-
kiej chęci, a niekiedy z musu i 
konieczności – i to też od razu 
starała się polubić.

Kiedy była kreślarką w biu-
rze projektowym, to, zdawałoby 
się beznadziejnie dłużący  czas 
wywodzenia precyzyjnych linii, 
urozmaicała... śpiewem. Kole-
dzy lubili to jej śpiewanie. Nie-
kiedy, prawda, prosili: „Irenko, 
zmień płytę”. No to zmieniała. 
Na szczęście jej „repertuar” jest 
bardzo różnorodny zarówno te-
matycznie jak i językowo. Z rów-
nym przejęciem śpiewa ojczyste 
przeboje, jak i rzewne białoru-
skie pieśni... To jest rodzinne: 
zarówno mama, tato, jak i ro-
dzeństwo pięknie śpiewali.

Kiedy wspomina rodziców, 
dom rodzinny w dość odległej 
od Wilna wsi Rezy – w rejonie 
solecznickim, nieopodal Butry-
mańc, wraz z ciepłymi wspo-
mnieniami napływają do oczu 
łzy. Urodzona w czasie wojny, 
wspomnienia dzieciństwa ma z 
powojennych lat – okresu strasz-
nego i okrutnego. Do ich domu 
na przemian przychodzili a to 
leśni bracia (Litwini), a to przez 
miejscowych nazywana „polska 
partyzantka”, jak też oddzia-
ły sowieckich żołnierzy. Jedni 
chcieli chleba i ubrania, drudzy 
tego samego i mieli pretensje, 
że się „obcym” wysługują, trze-
ci karali za pomoc pierwszym i 
drugim. Na dodatek ich rodzina 
znalazła się na liście do wywóz-
ki – nie należeli do biednych, 
chociaż do zbyt zamożnych też 
– nie. Więc przez dłuższy okres 
nie mogli nocować w domu – 

rozdzieleni ukrywali się gdzie 
się  da. Ona, najczęściej, u dziad-
ków, gdzie najpewniejszym 
schowkiem przed sowieckimi 
milicjantami okazało się miej-
sce pod piecem, gdzie zimowały 
kury. Ile strachu i niepewności 
co do losu najbliższych musia-
ło przeżyć kilkuletnie dziecko... 
Na szczęście – przetrwali.

Okres tak zwanego pobiera-
nia wiedzy – beztroskich zdawa-
łoby się szkolnych lat – też nie 
był najłatwiejszym. Najpierw 
szkoła siedmioletnia w Butry-
mańcach, nauczyciele Litwini, 
choć dość mili, a jednak obcy. 
Ostra ateizacja, wręcz z wycią-
ganiem za warkocze z kościoła. 
Potem przyszedł czas na dalszą 
naukę, a ta już była w Wilnie, 
w Wileńskiej Szkole Średniej  
nr 11, przy ulicy Krupniczej. 
Bagatela – kilkadziesiąt kilome-
trów od domu. Wraz ze starszą 
siostrą Józefą najpierw zamiesz-
kały u dalekich krewnych, po-
tem kątem u obcych ludzi. Był 
środek lat 50. Pamięta, że często 
(zbyt często) marzeniem było 
kilka łyżek cienkiej zacierki 
gotowanej przez gospodynię... 
Chleba niekiedy i przez tydzień 
nie miały. Miejscowy szczur tak 
się rozzuchwalił, że nachalnie 
wchodził do szafki, w której 
trzymały swoje rzeczy, ale cóż 
– ona była pusta.

Z utęsknieniem wracały do 
domu. Ale to nie była ta dro-
ga co dziś, kiedy samochodem 
przemierza ją z synem w ciągu 
niespełna godziny i już jest w 
swoim cudownym sadzie, swo-
im miejscu na ziemi, raju utra-

conym. A kiedy jako uczenni-
ca musiała dotrzeć do domu, to 
najpierw pociągiem jechała do 
Małych Solecznik, skąd wiodła 
droga do domu: 17 kilometrów 
i ani żywej duszy, ani świateł-
ka, a nogi obijała walizka. Jakaż 
była radość kiedy do Butrymańc 
i ich wsi doprowadzono światło, 
przynajmniej dalekie światełka 
chat wyznaczały kierunek i raź-
niej się szło.

Jednak na dłużej już nigdy 
do domu nie wróciła. Podjęła na-
ukę w Nowowilejskim Instytu-
cie Pedagogicznym na kierun-
ku fizyczno-matematycznym. 
Prawda, już wtedy marzyły się jej 
studia malarskie. Ale odstrasza-
ły dwie rzeczy: nijaka znajomość 
języka litewskiego i perspekty-
wa braku zatrudnienia. Teraz 
myśli, że to może i dobrze, że 
nigdy nie musiała malowaniem 
zarabiać na życie. Zawsze malu-
je, a raczej rysuje, bo ołówek jest 
jej podstawowym narzędziem, 
tylko dla własnej przyjemno-
ści: kiedy chce, albo po prostu 
nie może nie sięgnąć po ołówek 
i papier. Tak było z końmi: te 
zwierzęta, których wygląd prze-
studiowała z pedantyczną do-
ciekliwością darzy szczególnym 
uczuciem. Na wystawie w DP 
koledzy i znajomi mogli oglądać 
kilka dziesiątków ich wizerun-
ków. Tak jest teraz z drzewami. 
Poznawała ich prawdziwy urok 
w starym sadzie. Nagle odkryła 
dla siebie w ich konarach, ukła-
dzie gałęzi, chropowatości kory 
symbole, figury, całe kompozy-
cje... Ileż może powiedzieć jed-
no stare drzewo... Obecnie jej 
pasją jest odkrywanie tajemnic 
starych drzew. Może spacero-
wać godzinami zanim nie znaj-
dzie „egzemplarza”, który do 
niej przemówi, odkryje swoją 
tajemną twarz...

Swoją karierę pracowni-
czą zaczęła jako kreślarka. Nie 
była w tej dziedzinie asem, ale 
towarzyska i uczynna bardzo 
dobrze się zaadoptowała w ze-
spole. Podjęła też studia w ów-
czesnym Instytucie Inżynierów 
Budowlanych, na kierunku bu-
downictwo miejskie. Wieczoro-
we studia trwały 6 lat. Studiowa-
ła, o dziwo, w grupie litewskiej i 
zanim ukończyła studia już nie 
miała problemów z językiem li-
tewskim.

Dalsza jej praca to dział 
urbanistyki w Instytucie Pro-
jektowania Miejskiego, wydziale 
przy zakładzie Maszyn Oblicze-
niowych, w zakładzie „Gipro-
stanok”. Rodzina, narodziny 
dziecka, zdobywanie mieszka-
nia... życie. Wraz z przebudo-
wą nastał czas utraty stałej, re-
gularnie opłacanej pracy. Każdy 
szukał nowego miejsca w życiu. 
Musiała się przekwalifikować, 

no i wkroczyła na drogę tzw. 
„przedsiębiorczości”. Aż dziw 
bierze kiedy teraz widzi na każ-
dym kroku sklepy z używaną 
odzieżą. A to przecież ona była 
„prekursorką tej mody”. Pamię-
ta jak na całkiem pokaźną kwo-
tę sprowadziła z koleżankami 
stosy ciuchów i ile musiały się 
napracować, by „towar” nabrał 
należytego wyglądu.

Potem była pionierką w innej 
dziedzinie – handlu mlekiem w 
proszku. Faktycznie nie handlu 
– tylko pośrednictwa. Sprowa-
dzała je z Omska (tego na Sybe-
rii) przez Wilno do Polski i dalej 
w świat. Była to odpowiedzial-
na, wymagająca wielu umiejęt-
ności (załatwianie papierów i 
poszukiwanie kontaktów) i od-
wagi (na początku lat 90. na Li-
twie „szalał” rekiet). Nigdy nie 
zapomni, jak musiała w nocy w 
„asyście” nastoletniego syna do-
trzeć do domu przez wymarłe 
miasto z wielce pokaźną sumą 
pieniędzy.

Jej kariera bizneswoman 
skończyła się tak, jak zaczę-
ła. Potem była praca w branży 
turystycznej i niezapomniane 
wyjazdy, spotkania z ludźmi, 
dla których zawsze starała się 
urozmaicić i uatrakcyjnić po-
dróż. Pracowała też w dziale 
komercji w polskim dzienniku. 
Bardzo przydatna okazała się tu 
jej umiejętność łatwego  nawią-
zywania kontaktów z ludźmi. 
Mogła się tu też wykazać swo-
imi zdolnościami plastycznymi. 
Polubiła tę pracę i poświęcała jej 
o wiele więcej czasu niż etato-
we osiem godzin. Czasy się jed-
nak zmieniały oraz ludzie. No i 
ona, która potrafiła w pracy spę-
dzić nawet 12 godzin, została 
zwolniona za... pięciominuto-
we spóźnienie. Cóż, bywa i tak.

Zawsze była wierna przysło-
wiu, że jak się nie ma co się lubi, 
to się lubi co się ma. A ona po-
trafi twórczo podejść nawet do 
takiego zajęcia jak sprzątanie 
podwórka i największą satys-
fakcję miała wtedy, kiedy ludzie 
dostrzegali jej chęć uczynienia 
otaczającego ich świata choć 
odrobinę piękniejszym, mniej 
szarym. Ot, taka mała radość 
człowieka, który kocha ludzi i 
świat.

Co ceni w życiu najbardziej? 
Oczywiście, zdrowie. Już wie 
jaką ma wagę i czynnie stara 
się o nie dbać. Kocha najbliż-
szych i kontakty z nimi są dla 
niej bardzo ważne. I jeszcze jed-
no wie doskonale: człowiek ma 
mieć pasję, zafascynowanie, być 
w działaniu, tworzyć... Wtedy 
widzi sens życia i piękno świa-
ta, no i może dzielić się nim z 
innymi...   

Janina Lisiewicz
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Międzynarodowa konferen-
cja „Edukacja dla integracji” zor-
ganizowana i przeprowadzona 
na Litwie przez Polski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Wil-
nie (PUTW), pokazała zarów-
no osiągnięcia Polaków na Litwie, 
jak i wyartykułowała najważniej-
sze problemy. Goście gratulowa-
li nam dobrej organizacji, prze-
myślanego programu spotkań i 
wystąpień. W konferencji wzię-
li udział przedstawiciele polonij-
nych organizacji z Niemiec, Gre-
cji, Francji, Szwecji, Holandii, 
Łotwy, Polski, Czech oraz Polacy 
z Litwy. Konferencja miała miej-
sce w Domu Polskim w Wilnie w 
dniach 1-6 marca br.

W pierwszym dniu konferen-
cji przed jej uczestnikami wystą-
pił radca-minister, kierownik wy-
działu konsularnego Ambasady 
RP w Wilnie Stanisław Cygna-
rowski. Przywitał on zebranych i 
pogratulował pomysłu zorganizo-
wania tego forum, życząc owoc-
nej pracy i ważkich osiągnięć na 
niwie edukacji oraz zacieśniania 
współpracy pomiędzy polonijny-
mi organizacjami w różnych kra-
jach Europy.

W polonijnym gremium czyn-
ny udział brał poseł na Sejm RL, 
prezes Stowarzyszenia Nauczy-
cieli Szkół Polskich na Litwie „Ma-
cierz Szkolna” Józef Kwiatkowski. 
Jego referat był wielce wyczerpują-

Nauka i edukacja – rozszerza  
i wzmacnia integrację

Nasze hasło „Mnożenie przez dzielenie” potwierdza zasadę, że ciągła i nieprzerwana nauka, 
ustawiczna edukacja oraz nieustanne dążenie do doskonalenia swojej osobowości i  
rozszerzania horyzontów swej wiedzy, umożliwiają wzmacnianie integracji nie tylko  
pomiędzy partnerami o jednakowych lub zbliżonych zainteresowaniach i poglądach, lecz 
także dają możność utrwalać i pogłębiać integrację międzypokoleniową, jak też  
wielokulturową i międzypaństwową.

cy: pokazał na konkretnych przy-
kładach rozwój szkół polskich na 
Litwie, ich znaczenie dla samo-
określenia polskiej młodzieży w 
naszym kraju. Prezes odnotował 
również znaczenie współpracy po-
między placówkami oświatowymi 
w różnych krajach.

Ciekawy i pouczający był refe-
rat radnej samorządu miasta Wil-
na Sigity Burbienė. Prelegentka 
podkreśliła, że Polacy mieszka-
jący na Litwie są pełnoprawnymi 
jej obywatelami, owocnie współ-
pracują z Litwinami i przedsta-
wicielami innych narodowości 
w dziedzinie kultury, turystyki, 
sportu oraz na innych płaszczy-
znach życia miasta i republiki. 
Pani Burbienė wyraziła zdanie, 
że nazwy ulic w miejscowościach, 
gdzie mieszka znaczny odsetek 
ludności polskiej na Litwie, po-
winny być pisane nie tylko w języ-
ku litewskim, lecz także polskim, 
co nie powinno nikomu przeszka-
dzać, bowiem tak jest w zasadzie 
w całej Unii Europejskiej.

Interesujący i obszerny wy-
kład o wileńskich tradycjach mia-
ła prorektor ds. kultury i edukacji 
PUTW Stefania Kuźmo. Prele-
gentka opowiedziała o trady-
cyjnych palmach wileńskich, 
jarmarkach kaziukowych – ich 
znaczeniu nie tylko dla miejsco-
wych mieszkańców, ale też bliż-
szych i dalszych sąsiadów. Pani 

Kuźmo zaznaczyła, że wyroby z 
wikliny, drewna, palmy wileńskie, 
rękodzieła z Wileńszczyzny nie 
mają sobie równych na świecie.

Bardzo interesujące było wy-
stąpienie gościa z Łotwy – Ry-
szarda Borkowskiego, prezesa 
Polskiego Stowarzyszenia na 
Łotwie „Rodacy”. Opowiedział 
on o działalności Polaków na 
Łotwie, o poszukiwaniach śla-
dów polskości w tym kraju oraz 
restauracji kaplic i cmentarzy 
polskich w Jełgawie i Dynebur-
gu, polskich szkołach oraz o do-

brych stosunkach z Łotyszami. 
Przedstawicielki rodaków z 

Trójmiasta (Stowarzyszenie Pol-
skich Przedsiębiorczyń) opo-
wiadały o swoich osiągnięciach 
i wyraziły chęć, by podobne or-
ganizacje zakładać również na 
Litwie. 

Z kolei Polki mieszkające w 
Niemczech są zjednoczone w Sto-
warzyszeniu „Polnische Frauen in 
Wirtschaft und Kultur” („Polki w 
gospodarce i kulturze”). Przed-
stawicielki tego zjednoczenia 
Maria Steffanowska, Ewa Mich-

niewicz i Judyta Spyczak von 
Brzezińska opowiadały o swoich 
osiągnięciach i perspektywach. 

O tym, jak się mają sprawy 
u Polaków-przedsiębiorców w 
Niemczech, opowiedział biz-
nesmen Piotr Winiarski. Jak się 
okazało, są nie mniej aktywni niż 
Niemcy, którzy często korzystają 
z konsultacji i porad Polaków, co 
daje wielką satysfakcję.

O życiu Polaków w Grecji mo-
gliśmy się dowiedzieć z opowiada-
nia pani Elżbiety Starobrzańskiej, 
która reprezentowała Zrzeszenie 
Polaków w Grecji „Książę Miesz-
ko”.

W drugim dniu pracy kon-
ferencji jej uczestnicy byli go-
śćmi Festiwalu „Rozśpiewane 
przedszkole”, organizatorką 
którego jest prezes Centrum 
Kultury Polskiej na Litwie im. 
Stanisława Moniuszki Apolonia 
Skakowska. Goście byli zachwy-
ceni popisami przedszkolaków 
z Wilna i okolic.

W ciągu kolejnych dni pobytu 
na Litwie rodacy mieli wycieczki 
po wileńskiej starówce, odwiedzili 
cmentarz na Rossie, Ponary, mie-
li wyjazd do Waki Trockiej oraz 
Trok.

Pan Jarosław Zarychta – ko-
ordynator projektu na Polskę, re-
prezentujący Stowarzyszenie „In-
tegracja” odnotował, że PUTW w 
Wilnie zorganizował konferencję 
na wysokim poziomie, która po-
zostawiła dużo wrażeń i może być 
przykładem, jak należy organizo-
wać podobne imprezy. Podobne-
go zdania byli też panowie Marek 
Szeliga z Holandii i Leszek Rych-
ter z Czech. Bardzo ich zacieka-
wiła tradycja wileńskiego Kaziu-
ka, więc pozostali jeszcze na kilka 
dni, by odwiedzić prawdziwy wi-
leński kiermasz kaziukowy. 

Słuchacze Polskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Wilnie 
szczycą się tym, że nasza placów-
ka zdobywa uznanie wśród przy-
jaciół w Europie i jest integralną 
częścią składową Europejskiej 
Wspólnoty.

doc. dr Ryszard Jan Kuźmo,
rektor PUTW w Wilnie
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RODACY PRZY PŁYCIE MARSZAŁKA NA ROSSIE

KONFERENCJĘ ZAINAUGUROWAŁ REKTOR PUTW
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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.

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo za-

prenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy na 
2015 rok. Prenumerata na kwiecień będzie trwała do 22 marca. Chcemy zaznaczyć, że 
nadal gazeta będzie bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 EUR obejmują 
opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wy-
dania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku 
Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 

Rekrutacja na studia  
w Polsce na warunkach 

stypendialnych 
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie 

uprzejmie informuje, iż termin składania dokumen-
tów na podjęcie studiów w Polsce na warunkach sty-
pendialnych (stypendium rządu RP) został wyzna-
czony na dni od 23 marca do 3 kwietnia 2015 r. w 
godz. 9-13.

Wszystkie informacje na temat zasad ubiegania 
się o stypendium rządu RP znajdują się na stronie 
Ambasady RP w Wilnie: http://www.wilno.msz.gov.
pl/plinformacja_konsularne/rekrutacja_na_studia/

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie przy-
pomina, że każda wizyta w Wydziale musi być po-
przedzona elektroniczną rejestracją, której należy do-
konać na stronie: https://secure.e-konsulat.gov.pl/

Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie
 z polskim językiem nauczania zaprasza dzieci do

klasy pierwszej oraz do grupy przygotowawczej (zerówki)

NASZA SZKOŁA – TO  61 LAT TRADYCJI 
OD 43 LAT – NAJSTARSZY NA LITWIE POLSKI  

LUDOWY ZESPÓŁ
 PIEŚNI I TAŃCA „WILENKA”!

PO LEKCJACH – BEZPŁATNA ŚWIETLICA  
I MOŻLIWOŚĆ ZAJĘĆ W KÓŁKACH ZAINTERESOWAŃ 

Wokalny zespolik „Uśmiech”, chórek „Perełki Wilenki”,
studium taneczne Tomasa Petreikisa oraz możliwość  

odpoczynku i szkolenia 
w turnusie letnim „Šokių studijos stovykla”!

Zastępy harcerskie i drużyna zuchów  
„Uśmiechnięte słoneczka”!

Fachowa pomoc logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego 
i socjalnego!

28 marca (w sobotę) ogłaszamy 
Dzień Otwartych Drzwi dla przyszłych pierwszo-
klasistów, dzieci grupy przygotowawczej (zerów-
ki), ich rodziców, opiekunów, dziadków i wszyst-

kich zainteresowanych.

W PROGRAMIE:
• Przedstawienie uczniów klas czwartych  

„W kabarecie Humorek” 
• Piosenki  w wykonaniu chóru pierwszoklasistów  

„Perełki Wilenki” 
• Tańce towarzyskie uczestników studium tanecznego  

T. Petreikisa
• Piosenki w wykonaniu zespoliku wokalnego „Uśmiech”

• Popisy Polskiego Ludowego Zespołu  
Pieśni i Tańca „Wilenka”

• Zwiedzanie szkoły, oglądanie wystaw, zapoznanie się z na-
uczycielkami, konsultacje ze specjalistami  

(logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym  
i socjalnym) 

Początek imprezy o godzinie 11.00

Adres szkoły: Linkmenų 8, tel.: (8-5)2732230
Informacja o szkole: www.syrokomla.lt

e-mail: rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt
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PLEBISCYT HISTORYCZNY  
– WYBIERAMY  

POLSKIEGO BOHATERA  
DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ!

W maju będzie obchodzona 70. rocznica zakończenia drugiej 
wojny światowej. Z tej okazji zapraszamy do udziału w plebiscycie 
na największego narodowego bohatera konfliktu, który tak bole-
śnie 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 wpływają polityka, nauka, kultura. 

Organizatorem plebiscytu jest redakcja magazynu „Mówią wie-
ki”, a patronat nad nim objęło Muzeum Historii Polski i portal hi-
storyczny dzieje.pl.

Na pewno bardzo wielu Polaków zasłużyło na miano wojennego 
bohatera. Nie jesteśmy w stanie uhonorować wszystkich. Prezen-
towana lista kandydatów ogranicza się do 30 nazwisk – swój głos 
można oddać m.in. na Władysława Andersa, Henryka Dobrzań-
skiego  „Hubala”, Stanisława Marusarza, Jana Piwnika „Ponurego”, 
Władysława Sikorskiego, św. Maksymiliana Marię Kolbego, Irenę 
Sendlerową czy Elżbietę Zawacką „Zo”.

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

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

Organizator dopuszcza głosowanie na trzy postacie z listy (każ-
dej zaliczany jest jeden głos). Można także zgłosić jednego kandy-
data spoza listy wraz z krótkim uzasadnieniem.

Wśród osób, które wezmą udział w plebiscycie, rozlosowanych 
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.mu-
zhp.pl.

Konkurs poświęcony 25-leciu  
Klubu Sportowego Polaków na Litwie  

„Polonia” i KS „Polonia” Wilno
W roku 2015 klub sportowy „Polonia” Wilno, jako spadkobierca i kontynuator działalności 

swego poprzednika – Klubu Sportowego Polaków na Litwie „Polonia”, organizuje obchody jubi-
leuszu jego 25-lecia. Z tej właśnie okazji rozpisujemy niniejszy konkurs, polegający na przepyta-
niu rodaków 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 klu-
bów 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 przypłacił to życiem. Wy-
mień 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 później, 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 spor-
towej, 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 reprezentowania naszych barw na II Światowych 

Zimowych Igrzyskach Polonijnych w Zakopanem. Że w rywalizacji tej nie byli wyłącznie 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 Żyndul. Co na nim się znalazło?
10. Która ze zlotowych drużyn wpisała się na listę zwycięzców?
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 lekkoatlet-

ka. O kim mowa?
13. Kto został pierwszym prezesem nowo powstałego klubu?
14. Czyj wizerunek widniał w godle KSPL „Polonia”, a obecnie zdobi logo KS „Polonia” Wilno? 
15. Latem 1990 roku w Stalowej Woli odbyły się I Polonijne Piłkarskie Mistrzostwa Świata, w któ-

rych 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 Igrzyska Polonijne. Nasza 30-osobowa ekipa 

zdobyła na nich 1 złoty, 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 inicjatywy KSPL „Polonia” rozegrano II Zimowe 
Igrzyska Polaków na Litwie. Swą obecnością zaszczyciła je wilnianka z urodzenia, srebrna medalistka 
Igrzysk Olimpijskich w Squaw Valley w łyżwiarstwie szybkim. Kto to był?

19. Kiedy i w jakich okolicznościach Klub Sportowy Polaków 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 piłkarze. Dokonali oni nie lada wyczynu: 

wygrywając cztery razy z rzędu rywalizację podczas Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych. Prosimy o 
podanie dat tych sukcesów?

22. Prowadzona przez Wiktora Filipowicza i Romualda Kuncewicza 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 tramp-
karzy 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 wielkim 
powodzeniem organizuje rozgrywki szkolnej ligi siatkarek. Skąd pochodzi drużyna, której tego roku wy-
padnie bronić tytułu mistrzowskiego?

Zdając sprawę ze skali trudności konkursu, jego ewentualnym uczestnikom podpowiadamy, 
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”, którą można na-
być w księgarni zlokalizowanej w Domu Kultury Polskiej. Wypada też zaglądnąć na stronę inter-
netową klubu: www.kspolonia.lt.

Grono laureatów utworzą ci, co pomyślnie się uporają z największą liczbą pytań (w przypadku 
ich zbieżnej liczby o zwycięzcach zadecydują natomiast terminy nadesłania odpowiedzi). Zostaną 
oni nagrodzeni 20 cennymi upominkami, ufundowanymi przez Polski Komitet Olimpijski. 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 Wilno, 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

Z okazji Pięknego Jubileuszu skarbnikowi 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kry-
stynie BINGELIENĖ moc serdecznych ży-
czeń: zdrowia na długie lata, miłości i 
szczęścia wśród rodziny i bliskich, aktyw-
ności w pracy społecznej, pogody ducha oraz 
stałej opieki Bożej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach 

Z okazji Jubileuszu Annie Weronice  
SZEPLAKOWEJ życzymy tego, co chciałby 
mieć każdy; tego, czego każdy by Pani za-
zdrościł; tego, czego najwięcej Pani pragnie 
i tego, czego nawet nie wiemy, że pragniemy.

Koło ZPL w Tylży oraz Jezioroski Oddział  
Rejonowy ZPL

Zdrowia – 
Bo to najważniejsze,
Miłości –
Bo to najpiękniejsze.
Prawdziwych przyjaciół –
Bo to najcenniejsze,
Dobrego humoru – 
Bo to lekarstwo na wszystko.
Samych pięknych dni i spełnienia najskrytszych ma-

rzeń kochanej Wandzie PIGAGIENĖ z okazji Jubileuszu 
życzenia składa zespół „Grzegorzanie”

Z okazji Pięknego Jubileuszu 50-lecia eu-
roposłowi, przewodniczącemu AWPL Wal-
demarowi TOMASZEWSKIEMU najser-
deczniejsze życzenia: zdrowia, radości, 
pomyślności, sukcesów w pracy społecznej 
i zawodowej oraz wszelkich łask Bożych

składa Wędziagolski Oddział ZPL
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

SZANOWNI WIDZOWIE! 

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Teatru oraz w ramach ob-
chodów Jubileuszu 55-lecia działalności Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie 
/ Teatru „STUDIO” zapraszamy na „IDY TEATRALNE ‘2015”, które odbędą się 
w dniach 25 - 27 marca br. 

W marcu zaprezentujemy Państwu:
 w Trokach (25.03) – spektakl  „POWTÓRKA Z CZERWONEGO KAPTUR-

KA” Andrzeja Stalony-Dobrzańskiego w reżyserii Lilii Kiejzik; 
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (27.03) – gościnny spektakl  (w jęz. li-

tewskim) Teatru z Trok  „Karališkas Teatras” – „LIETUVAITĖS” w reżyserii Vy-
tautasa Mikalauskasa;

w Solecznikach (27.03) – spektakl „PIESZO” Sławomira Mrożka w reżyserii  
Cezarego Morawskiego.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury RL oraz z fun-
duszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”

Informacja i rezerwacja biletów pod nr. tel. +37065264608

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związ-
ku 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 urzędy, orga-
nizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: 
naszagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.


