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Parlament rozpatrzy umow´ z „Orlenem”
Sejm przystàpi dzisiaj do rozpatrywania projektów umów 

z polskim koncernem naftowym „Orlen” o sprzeda˝y akcji 
„MaÏeiki˜ nafta”. Potwierdzi∏ to wiceprzewodniczàcy Sejmu 
âeslovas Jur‰ònas.

Sejmowi przedstawiono projekty umowy o kupnie-sprzeda˝y 30,66 
proc. akcji „MaÏeiki˜ nafta”, umowy akcjonariuszy o zorganizowaniu 
zarzàdzania i dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa oraz inne dokumenty.

Imigranci — zagro˝eniem
Ponad czwarta cz´Êç mieszkaƒców Litwy dostrzega zagro˝enie 

paƒstwa ze strony imigrantów.
Jak Êwiadczy sonda˝, przeprowadzony w dniach 30 marca 

— 2 kwietnia przez grup´ analizy i badaƒ rynkowych RAIT, 27,5 proc. 
mieszkaƒców kraju uwa˝a, ˝e imigranci stanowià dla Litwy realne 
zagro˝enie. 38,7 proc. respondentów jest przekonanych, ˝e imigranci sà 
sk∏onni do przest´pstw, czyli podnoszà poziom przest´pczoÊci w kraju. 
46,8 proc. respondentów wyrazi∏o przekonanie, ˝e do Litwy przybywa 
wielu imigrantów, 52,9 proc. — ˝e imigranci sà tanià si∏à roboczà.

Doniesienia mediów — dowodami
W zwiàzku ze sprawà oskar˝onego o oszczerstwo przez mera 

Wilna Artrasa Zuokasa jego oponenta politycznego K´stutisa 
Masiulisa jako dowód coraz cz´Êciej s∏u˝à materia∏y medialne.

Na wczorajszym posiedzeniu Wileƒskiego Sàdu Dzielnicowego nr 1 
wczoraj obejrzane zosta∏y reporta˝e, nadane w programach wiadomoÊci 
LNK i „5 kanalas”. Z pomocà przenoÊnego komputera Zuokasa uczest-
nikom procesu pokazano wideonagrania, z których wynika, ˝e Masiulis 
przemawia∏ na posiedzeniu tymczasowej komisji, a jego wypowiedê 
utrwalali dziennikarze.

Odroczono dat´ otwarcia przejÊcia granicznego
W zwiàzku ze zw∏okà w pracy nad poprawà infrastruktury po 

stronie bia∏oruskiej, na 4 miesiàce odroczono otwarcie przejÊcia 
granicznego ¸awaryszki — Kot∏ówka.

Ruch wszystkich rodzajów transportu przez to przejÊcie ma byç 
wznowiony 1 paêdziernika br., nie zaÊ 1 czerwca, jak planowano. 
O zw∏oce w pracy nad infrastrukturà Bia∏oruÊ poinformowa∏a Litw´ 
korzystajàc z kana∏ów dyplomatycznych. Punkt kontroli granicznej 
w ¸awaryszkach na rok zamkni´ty zosta∏ 1 czerwca ub. roku. Tego 
przejÊcia granicznego nie mogà przekraczaç wszystkie Êrodki transpor-
tu oraz piesi.

Alternatywa dla polskich dróg
¸otewska spó∏ka lotnicza „airBaltic”, oferujàca tanie loty 

z Rygi do Wilna, od jutra inauguruje przeloty z Wilna do 
Dusseldorfu i Warszawy.

Loty do stolicy Polski samolotem „Fokker 50” b´dà si´ odbywa∏y 
codziennie, a do niemieckiego miasta Dusseldorfu „Fokker 100” — trzy 
razy tygodniowo. „Te loty sà doskona∏à alternatywà dla polskich dróg” 
— powiedzia∏ szef przedstawicielstwa „airBaltic” na Litwie Tadas 
Vizgirda.

„Miesiàc W∏och”
W czerwcu na Litwie po raz pierwszy zorganizowany zosta-

nie „Miesiàc W∏och” — cykl imprez biznesowych i kulturalnych, 
promujàcy przedsi´biorczoÊç i innowacje w∏oskie.

„Miesiàc W∏och” jest tradycyjnym miesi´cznym cyklem imprez, 
organizowanym w tym roku w 25 krajach Êwiata. „Celem tego 
miesi´cznego projektu jest zapoznanie jak najszerszej spo∏ecznoÊci z 
w∏oskimi towarami powszechnego u˝ytku oraz produktami” — powie-
dzia∏ wicedyrektor W∏oskiego Instytutu Handlu Zagranicznego na 
kraje ba∏tyckie Giancarlo Albano. W projekcie weêmie udzia∏ 30 
przedsi´biorstw litewskich — sklepów, barów i restauracji, które przez 
ca∏y czerwiec oferowaç b´dà specjalne ceny i zni˝ki na towary w∏oskie 
w 82 sklepach Litwy.         BNS

Kalejdoskop aktualnoÊci

Redaktor naczelny — Robert Mickiewicz (tel. 260 84 44, e-mail: redaktor@kurierwilenski.lt).
Dziennikarze: Krystyna Adamowicz, Aleksander Borowik — zast. red. nacz. (tel. 260 
84 46, e-mail:news@kurierwilenski.lt), Anna Cebula, Helena G∏adkowska, Sabina Juch-
niewicz, (spol@kurierwilenski.lt), Witalis Masenas,Irena Mikulewicz (biznes@kurierwilenski.lt), 
Robert Mickiewicz (prawo@kurierwilenski.lt), Marian Paluszkiewicz — fotoreporter
Wspó∏pracownicy: Danuta Kamilewicz, Ma∏gorzata Kozicz, Jadwiga Podmostko, Jan 
Sienkiewicz, Alina Sobolewska, Julitta Tryk
Sekretariat: Wanda Zajàczkowska (internet@kurierwilenski.lt, tel. 212 30 40), Zygmunt 
˚danowicz (sekret@kurierwilenski.lt, tel. 260 84 47) — sekretarze odpowiedzial-
ni, Daniel Mackiewicz — zast. sekr., Roman Ostrouch, Alina Baniukiewicz, Edgar 
Jarmo∏owski — ∏amanie komputerowe, Lucja Stankevičiūtė — projektant graficzny,  
Walentyna Ma˝ul, Halina Taukin — sk∏ad komputerowy, Barbara Mintautienė  — t∏umacz, 
Bronis∏awa Michaj∏owska, Iwona Aleksandrowicz —  styl-korekta
Zbigniew Markowicz — promocja (tel. 260 84 44), Dariusz Guszcza  — reklama (tel. 212 30 40, 
e-mail: reklama@kurierwilenski.lt), Andrzej Podworski — kolporta˝-prenumerata (tel. 260 84 44, 
e-mail: kolport@kurierwilenski.lt).    
Materia∏ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tek-
stów. Za treÊç og∏oszeƒ redakcja nie odpowiada. Opinie Czytelników zawarte w ich listach nie zawsze 
sà zbie˝ne z opinià redakcji.     Sekretarz odpowiedzialny wydania  Zygmunt ˚danowicz

Wydawca Vš Į “Kurier Wilenski”. Dyrektor spółki Roman Baranowski (tel. 260 84 44). Druk UAB “KLION”
Dział promocji, reklamy, kolporta˝u i prenumeraty — Vš Į „Vilnijos žodis”
Wsparcie finansowe — Senat RP i Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie”

Adres redakcji 
Birbynių g. 4a, 02121-30 Vilnius, 

Lietuvos Respublika, tel./fax 260 84 44 
ISSN 1392-0405

Test z historii Polski dla uczniów szkó∏ polskich

W nagrod´ — wycieczka do Macierzy

W ubieg∏ym tygodniu od-
by∏ si´ swoisty sprawdzian dla 
uczniów szkó∏ polskich na te-
mat znajomoÊci historii Polski. 
Organizatorzy tego sprawdzianu 
kierowali si´ zasadà, ˝e jednym 
z najwa˝niejszych czynników 
zachowania to˝samoÊci naro-
dowej ka˝dego cz∏owieka jest 
znajomoÊç j´zyka, kultury, a 
przede wszystkim swojej histo-
rii. 

Naród bez historii nie mo˝e si´ 
spe∏niç jako naród – tymi s∏owami 
rozpoczà∏ konkurs historyczny 
„Czy znam histori´ Polski” pre-
zes Polskiej Macierzy Szkolnej na 
Litwie Józef Kwiatkowski. Po raz 
pierwszy, wspólnie z Oddzia∏em 
na Litwie Fundacji Wspierania 
OÊwiaty Polskiej za Granicà ,,Sa-
mostanowienie” zorganizowany 
zosta∏ taki konkurs dla uczniów 
klas 9-10 szkó∏ podstawowych, 
Êrednich i gimnazjum. Do konkur-

su przystàpili uczniowie z 32 szkó∏ 
polskich na Litwie w rejonach 
wileƒskim, solecznickim, trockim 
i mieÊcie Wilnie. Zadania, na które 
musieli odpowiedzieç uczestnicy — 
by∏y nie∏atwe, a to przede wszyst-
kim dlatego, ˝e historia Polski 
jako przedmiot nie doczeka∏a si´ 
w naszych szko∏ach nawet zaj´ç, 
zwanych fakultatywnymi. Wiedza, 
wi´c, sk∏ada si´ ze wzmianek na 
temat historii Polski w zintegrowa-
nym podr´czniku do historii i tych 
informacji, które przeka˝e nauczy-
ciel. Tote˝ nale˝à si´ du˝e brawa dla 
nauczycieli historii, przede wszyst-
kim ze szkó∏ rejonowych, którzy 
zach´cili uczniów do udzia∏u w 
konkursie i w doÊç krótkim okresie 
przygotowania do konkursu potra-
fili „doszlifowaç” ich wiedz´.

Test konkursowy zawiera∏ 30 
pytaƒ, które dotyczy∏y odleg∏ej 
historii rzàdów królów, poprzez 
najwa˝niejsze powstania a˝ do 

wydarzeƒ dnia dzisiejszego. Ze 
wst´pnej oceny testów nale˝y 
podkreÊliç, ˝e uczniowie wykazali 
si´ dobrà wiedzà i potrafili sprostaç 
temu zadaniu. Koƒcowe wyniki 
konkursu, po sprawdzeniu wszyst-
kich prac, zostanà podane w me-
diach w nast´pnym tygodniu.

Wszystkim uczestnikom zosta∏y 
wr´czone dyplomy za udzia∏ 
oraz nagrody ksià˝kowe. G∏ównà 
nagrodà, którà zapowiedzia∏ Prezes 
Oddzia∏u na Litwie Fundacji ,,Sa-
mostanowienie” Stanis∏aw Pieszko, 
b´dzie tygodniowa wycieczka au-
tokarowa do Polski, w sierpniu, ze 
zwiedzaniem Torunia, Warszawy, 
Krakowa, Wadowic, Cz´stochowy, 
czyli do miejsc szczególnie 
zwiàzanych z historià Macierzy. 
A zatem, naprawd´ warto braç 
udzia∏ w takich konkursach, które 
przybli˝ajà histori´ Polski nie tylko 
w ksià˝kach, ale te˝ naocznie.

K. A.

Uczniowie z 32 szkó∏ polskich wzi´li udzia∏ w sprawdzianie z historii Polski     Fot. Marian Paluszkiewicz

Rzàdzàca koalicja rozpad∏a si´

Brazauskas do dymisji
(Dokoƒczenie ze str. 1)

 — Kryzys nie powinien 
przeszkodziç. To Litwa jest bar-
dziej zainteresowana sprzeda˝à 
tych akcji, poniewa˝ kontrolny 
pakiet akcji sprzeda∏ ju˝ „Orleno-
wi” nie rzàd a „Jukos”, wi´c Litwa 

nie ma wi´kszego interesu w trzy-
maniu tych akcji. 

Nie sàdz´ równie˝, ˝e rzàd 
w tej sytuacji zdo∏a skorzystaç z 
prawa pierwokupu akcji „Jukosu”. 
Bo ma na to zaledwie miesiàc. Co 
wi´cej, obecny rzàd, który popie-

ra sprzeda˝ rafinerii „Orlenowi”, 
b´dzie pe∏ni∏ swe funkcje jeszcze 
przez kilka tygodni, a tego powin-
no wystarczyç na sfinalizowanie 
transakcji — powiedzia∏ „Kuriero-
wi” Artur P∏okszto.

Robert Mickiewicz 

Stowarzyszenie Polaków Kiejdan — Oddzia∏ ZPL „Lauda”
 zaprasza na Dni Kultury Polskiej w Kiejdanach

2 czerwca
15.30 —  Msza Êw. w intencji Rodaków w koÊciele pw. Êw. Józefa
16.30 —  Otwarcie wystawy malarstwa Dagny Gmitrowicz Stankuç, wyst´py: M∏odzie˝owej Orkiestry 

D´tej (Zambrów-Ciechanowiec), „Polonia” (Warszawa), „Ojczyzna” (W´gorzewo), „˚urawiacy” (Boguta-Pian-
ka) w Wielokulturowym Centrum (Senoji rinka 12)

3 czerwca
11.00-12.00 — Wyst´py M∏odzie˝owej Orkiestry D´tej (Zambrów-Ciechanowiec) przed gmachem admini-

stracji samorzàdu (J. Basanaviãiaus 36)
14.00-15.00 —  Obiad dla goÊci na Starówce
15.00-16.00 —  Wyst´py M∏odzie˝owej Orkiestry D´tej (Zambrów-Ciechanowiec) w podwórzu DK (J. 

Basanaviãiaus 24)
16.00-19.00 — IV Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” w DK — „Polonia” (Warszawa), „Ojczyzna” 

(W´gorzewo), „˚urawiacy” (Boguta-Pianka), M∏odzie˝owa Orkiestra D´ta (Zambrów-Ciechanowiec), Chór 
koÊcielny (Ciechanowiec), „Kotwica” (Kowno), „Zgoda” (Rudomino), „Harmonia” i „Mariampolskie kropelki” 
(Mariampol), „Czerwone Maki” (Jawniuny), „Issa” (Kiejdany), „Ainiai” i „Austòja” (Akademia).

Koncert prowadzi Wincuk (Dominik Kuziniewicz) Wilno
Inf. 8 687 76689, fax 8 347 37766, duch@takas. lt


