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Polacy na Litwie przygotowują się do zmiany nazwisk, fot. BNS/Žygimantas Gedvila

W związku z tym, że na Litwie na początku maja weszły w życie nowe przepisy

umożliwiające wpisywanie w dokumentach tożsamości oryginalnej pisowni imion i

nazwisk, pierwsi Polacy na Litwie, w tym politycy, składają wnioski o zmianę paszportów.

Minister sprawiedliwości Evelina Dobrovolska złożyła już swój wniosek, a po jego

zatwierdzeniu będzie się nazywać Ewelina Dobrowolska. 

 

Litewski poseł do Parlamentu Europejskiego Valdemar Tomaševski, lider Akcji Wyborczej

Polaków na Litwie – Sojuszu Chrześcijańskich Rodzin, oraz posłanka Beata Petkevič

również planują złożyć takie wnioski. 

 

Oryginalną pisownię nazwy dopuszcza ustawa, którą litewski sejm przyjął w styczniu po

kilkudziesięciu latach debat. Ustawa stanowi, że aby zmienić nazwisko, przedstawiciele

mniejszości narodowych muszą oficjalnie zadeklarować swoją narodowość i udowodnić,

że ich rodzice, dziadkowie lub przodkowie nosili to samo nazwisko. 

 

Aby zmienić nazwisko, trzeba będzie zgłosić się do wybranego urzędu stanu cywilnego,

złożyć wniosek za pośrednictwem systemu elektronicznego lub wysłać go listem

poleconym albo kurierem. 
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Urzędy stanu cywilnego twierdzą, że od czasu wejścia w życie zmian nie odnotowały

jeszcze napływu takich wniosków. Na przykład w Wilnie do tej pory wpłynęło 9 wniosków

– powiedział agencji BNS przedstawiciel tamtejszego urzędu miejskiego Paulius

Vaitekėnas. 

 

Tymczasem do Urzędu Stanu Cywilnego w Rejonie Wileńskim do tej pory nie wpłynął

żaden taki wniosek. 

 

Politycy też zmienią nazwiska 

 

Już wkrótce nazwiska i imiona niektórych znanych polityków będą miały inną pisownię.  

 

W rozmowie z BNS minister sprawiedliwości Dobrovolska potwierdziła, że złożyła już taki

wniosek. Dołączy do niej Tomaševski, którego nazwisko po zmianie będzie brzmiało

Tomaszewski. 

 

Posłanka Beata Petkevič również planuje zmienić nazwisko na Pietkiewicz. 

 

„Zamierzam to zrobić, jest to dla mnie ważne. Nasza społeczność zabiega o to od lat, więc

na pewno z tego skorzystam” – oznajmiła posłanka. 

 

Nie dla wszystkich 

 

Jednak nie wszyscy Polacy na Litwie będą mogli na razie zmienić swoje imię lub nazwisko,

ponieważ obowiązujące przepisy nie przewidują jeszcze możliwości stosowania znaków

diakrytycznych w pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości. 

 

Zanim ustawa została przyjęta w styczniu, premier Ingrida Šimonytė i minister

sprawiedliwości Dobrovolska udzieliły poparcia propozycji umożliwienia stosowania

znaków diakrytycznych w dokumentach tożsamości, ale stwierdziły, że debata na ten

temat może być kontynuowana w późniejszym terminie. 
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Wówczas mówiono, że dopuszczenie znaków diakrytycznych w nazwach własnych

wymagałoby uaktualnienia krajowych rejestrów, co utrudniłoby szybsze wprowadzenie w

życie decyzji o dopuszczeniu liter „q”, „w” i „x” w paszportach. 

 

Obecnie Dobrovolska twierdzi, że decyzje w sprawie znaków diakrytycznych również

muszą poczekać na jasną praktykę sądową. 

 

Tomaševski mówi, że jego dwaj synowie, Paweł i Władysław, których oryginalne imiona

zawierają litery z nielitewskim znakiem diakrytycznym „ł”, nie będą mogli na razie pisać

swoich nazwisk w oryginalnej formie. 
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