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Jak już pisaliśmy, z okazji 10. rocznicy przystąpienia Litwy i Polski do UE 29 czerwca litewskie MSZ
oraz Ambasada RP w Wilnie organizują bieg „10 km na 10 lat w Unii Europejskiej".

We środę, 25 czerwca, w Wilnie odbyła się konferencja prasowa, podczas której organizator biegu,
dyrektor „Sporto renginiai" („Imprezy sportowe") Evaldas Martinka przedstawił uczestników biegu oraz
przybliżył pomysł przedsięwzięcia.

Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, mówiąc o tym, dlaczego Ambasada RP zainicjowała bieg
pt. "10 km na 10 lat w UE", zaznaczył, że rok 2014 jest rokiem ważnych rocznic dla Polski. Ambasador
podkreślił, że bardzo ważne znaczenie ma dobre partnerstwo Polski i Litwy.

Były minister spraw zagranicznych Litwy Antanas Valionis powiedział, że przynależność Litwy do UE
jest ważne nie tylko pod względem politycznym, ale też z uwagi na wartości oraz dodał - „Dzisiaj
możemy obchodzić 10-lecie w sposób tak nietradycyjny – dwóch sąsiadów zorganizowało wspólny
bieg. Unikamy biurokratycznych obchodów, zamiast tego włączamy w obchody wszystkich
mieszkańców. Propagujemy zdrowie, nadzieję i wspólnotę. Tym razem nie mówimy, a biegniemy i
nasze serca biją mocniej".

Maratonistka Živilė Balčiūnaitė, zapytana o to, dlaczego weźmie udział w biegu, odparła, że pobiegnie,
bo uważa, że bieg łączy wszystkich ludzi na całym świecie. „Tu nie ma języka, narodowości, barier
rasowych, jest tylko jeden cel i wspólna radość wynikająca z biegania. Zawodowi biegacze pobiegną
razem z miłośnikami biegu, bowiem tym razem wartość, która łączy, to możliwość życia w wolności
razem z innymi ludźmi i kulturami unijnymi" – powiedziała.

Dyrektor generalny „PZU Lietuva" Marius Jundulas podkreślił, że towarzystwo ubezpieczeniowe
wspiera ten maraton, bowiem uważa, iż tak nietradycyjne obchody jubileuszu są bardziej znaczącym i
interesującym sposobem uzmysłowienia naszej obecności w Europie.

Bieg „10 for 10" odbędzie się w dniu 29 czerwca, w niedzielę. Start o godz. 10:00 czasu litewskiego, ul.
Upės, przy Białym Moście. Osoby chętne wzięcia udziału w biegu już mogą zarejestrować się na
stronie http://10for10.eu/. Do wyboru są dystansy 1 km (dzieci), 5 km i 10 km.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają koszulki, medale i dyplomy specjalnie przygotowane na tę okazję.
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