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Działające na Litwie polskie organizacje
społeczne zrzeszające medyków,
przedsiębiorców oraz kombatantów wybrały
nowe władze. Prezesem Forum
Przedsiębiorczości Polskiej "Korona" przez
najbliższe dwa lata będzie Bernard
Niewiadomski. Prezesem Klubu Weteranów AK
został wybrany Stanisław Poźniak, natomiast Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie - Daniel
Lipski. W maju nowe władze wybiorą członkowie największej polskiej organizacji społecznej na Litwie -
Związku Polaków na Litwie.

Na początku swojej działalności, w 1990 r., Klub Weteranów Armii Krajowej liczył około 80 członków,
byłych żołnierzy Wileńskiego i Nowogródzkiego okręgów AK. Obecnie zaledwie ośmiu członków
organizacji to byli AKowcy, większość stanowią już tzw. członkowie wspierający. W listopadzie 2014 r.
zmarł wieloletni prezes Klubu Weteranów AK Wacław Pacyno. Prawo głosu podczas wyboru nowych
władz Klubu mają wyłącznie kombatanci. 4 marca zadecydowali oni, że szefem Klubu Weteranów AK
zostanie dotychczasowy wiceprezes Stanisław Poźniak, natomiast jego zastępcą Stanisław
Radziewicz.

Nowe władze ma również Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona", organizacja zrzeszająca
polskich przedsiębiorców z Wilna i Wileńszczyzny. Podczas walnego zgromadzenia członków Forum
nowym prezesem na dwuletnią kadencję został wybrany Bernard Niewiadomski, współwłaściciel
firmy Inviktus. Do nowego zarządu oprócz Bernarda Niewiadomskiego zostali wybrani dotychczasowy
prezes Andrzej Łuksza oraz Zygmunt Klonowski.

"W planach dalekosiężnych mamy zwiększenie poziomu zaufania wobec polskiego biznesu na Litwie.
Wiadomo przecież, że polski biznes nie cieszy się jakimiś wyjątkowymi względami i przywilejami ani w
społeczeństwie, ani na poziomie władz. Chcemy tę nieufność przełamać, posługując się przykładem
firm, zrzeszonych w "Koronie" - działających stabilnie, mających coś do zaoferowania dla tego
państwa. Inny kierunek naszej działalności to zainteresowanie przedsiębiorczością młodzieży. Przecież
chodzi o to, żeby w naszym państwie było jak najwięcej tych, którzy tworzą PKB, którzy pracują i
wspierają budżet, płacąc podatki. A tak się nie stanie, jeśli absolwenci szkół średnich, zawodowych i
wyższych będą marzyli tylko o tym, by znaleźć posadę państwową. Jak najwięcej powinno być takich
osób, którzy tworzą i prowadzą własne firmy, dają legalną pracę innym, płacą podatki" - powiedział
Wilnotece Bernard Niewiadomski.

Przedsiębiorca chętnie spotyka się z uczniami w szkołach: "Podczas takich spotkań tłumaczę, że
prowadzenie własnej firmy wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale z innej strony, jest bardziej
rentowne i daje satysfakcję". Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona" proponowało szkołom
specjalny program edukacyjny z zakresu przedsiębiorczości, niestety pomysł nie spotkał się z
większym zainteresowaniem nauczycieli. "Mimo to nie poddajemy się, za jakiś czas spróbujemy raz
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jeszcze wyjść z tym pomysłem do szkół" - powiedział nowy prezes "Korony".

Zdaniem Bernarda Niewiadomskiego, ogromne znaczenie ma poszerzenie horyzontów samych
przedsiębiorców, członków "Korony", dlatego w planach są szkolenia z zakresu nowoczesnego
zarządzania firmą, rozwoju, zdobywania nowych rynków, motywowania pracowników. 

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie, podobnie jak większość polskich organizacji społecznych
na Litwie, powstało na fali odrodzenia w 1989 r. Początkowo organizacja zrzeszająca lekarzy i
pielęgniarki działała jako Koło Medyków przy Związku Polaków na Litwie, od 1993 r. - jako odrębna
organizacja społeczna o nazwie: Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie. Obecnie organizacja
zrzesza 115 członków. "Są to osoby z doświadczeniem i dorobkiem zawodowym. Bardzo nam zależy
na zaangażowaniu do działalności naszego stowarzyszenia młodych medyków, którzy dopiero
rozpoczynają karierę zawodową. Chętnie podzielimy się z nimi własnym doświadczeniem. Ponadto
jako organizacja mamy rozległe kontakty za granicą, między innymi w Polsce, posiadamy informacje o
możliwościach szkoleń i staży zawodowych. Młodzież z kolei ma w sobie entuzjazm, energię i pomysły,
które przydałyby się naszej organizacji" - powiedział Wilnotece Daniel Lipski, nowy prezes Polskiego
Stowarzyszenia Medycznego na Litwie. 

Stowarzyszenie obchodzi w 2015 roku 25-lecie swojej działalności. Jednym z najważniejszych
wydarzeń jubileuszowego roku będzie Międzynarodowa Konferencja Medyczna "Historia medycyny
wileńskiej", która odbędzie się w Wilnie we wrześniu. Informacje na temat tej konferencji są
zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia www. psml.lt.

Jak powiedział Daniel Lipski, Stowarzyszenie regularnie organizuje wykłady, odczyty na tematy
zdrowia, aktywnego trybu życia, profilaktyki chorób. Medycy są również zaangażowani w ratowanie
cmentarza na Rossie: dbają o groby spoczywających na tej nekropolii lekarzy, a 1 listopada 2014 r. z
ich inicjatywy w 13 miejscowościach Wileńszczyzny odbyła się pierwsza kwesta na rzecz Rossy. Akcja
ta będzie kontynuowana. 

W końcu maja władze na kolejną kadencję wybiorą członkowie najliczniejszej organizacji polskiej na
Litwie - Związku Polaków na Litwie. 14 Zjazd ZPL został zwołany na 30 maja 2015 r.

Na Litwie działa ponad 30 polskich organizacji społecznych.

Na podstawie: Inf.wł.
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