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Weekend bę-
dzie ciepły i bez 
opadów, jednak 
wietrzny. W so-

botę temperatura 17-22 
stopni ciepła, w niedzielę 
17-21 st.

Ponary – wciąż odkrywana fabryka 

Dni Ponarskie odbywają się w Wilnie od 19 do 24 września                                                                                                  Fot. Marian Paluszkiewicz

Choć od dramatycznych wydarzeń w wileńskich Po-
narach minęło ok. 75 lat, nadal jest to temat w dużej 
mierze nieznany. 

– Dzisiaj wiemy, że wymordowano cały naród żydow-
ski tu, na Wileńszczyźnie. Wśród Polaków wymordowano 
elitę, ale nawet tej elity nie jesteśmy w stanie wymienić. 
Znamy nazwiska tylko grupki osób – mówił w czasie 

konferencji zorganizowanej w ramach obchodzonych 
w Wilnie Dni Ponarskich profesor Uniwersytetu Gdań-
skiego, pracownik Oddziału IPN w Gdańsku, dr hab. 
Piotr Niwiński. Tegoroczna, już czwarta w historii, kon-
ferencja organizowana przez Stowarzyszenie „Rodzina 
Ponarska” poświęcona została szczególnie pamięci naj-
młodszych ofiar Ponar. 

Str. 8-9
Gran Prix Portugalii dla woka-
listki z Czarnego Boru Str. 18

Odeszła najbogatsza kobie-
ta świata

Dragon egzaminuje nowy 
rodzaj sił zbrojnych Str. 16
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Sobota
Wrzesień 2017

Imieniny: Andrzeja, Antoniego, Bogusława, 
Elżbiety, Jana, Konstancjusza, Krzysztofa, Liny, 
Piotra, Tekli, Wiercisława i Zofii
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Wycieczki odbywają się również co drugą sobotę...
Tak, ale ponieważ w najbliższą sobotę spodziewamy się 
napływu grup turystycznych, zaproponowałem, by zwie-

dzanie umożliwić również w następną sobotę, 30 października. 
W innych dniach tygodnia wycieczki odbywają się po uzgod-
nieniu z przewodnikiem.

...Alvydasa Baltaduonisa, licencjowanego przewodnika

2.

Jak można zarezerwować wycieczkę?
Rezerwować wycieczkę można od wtorku do soboty, w 
godz. 9.00-18.00, pod nr tel.: +370 682 40 216 lub elektro-

nicznie: pranciskonunamai@inbox.lt . Trzeba zgłaszać się w termi-
nie do 2 dni przed wycieczką. Zwiedzanie  zespołu architektonicz-
nego klasztoru Bernardynów w Wilnie trwa 1,5 godziny. Wycieczki 
są prowadzone w języku litewskim, angielskim i rosyjskim dla grup 
powyżej 8, poniżej 30 osób. Wycieczki nie są prowadzone w nie-
dziele, poniedziałki, w czasie obrzędów i uroczystości liturgicznych. 
Przewodnik będzie wdzięczny za dobrowolną ofiarę złożoną na 
potrzeby klasztoru.

Rozmawiała Anna Pieszko

3.

TRZY PYTANIA DO...

Zespół  architektoniczny klasztoru Bernardynów w Wilnie 
oraz Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie zapraszają 
do zwiedzania kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu (Ber-

nardyńskiego) oraz zespołu klasztornego. Jak można zachęcić do 
poznania tego miejsca?

Zespół  architektoniczny klasztoru Bernardynów w Wilnie jest 
bez wątpienia najbardziej cennym zabytkiem z okresu średniowie-
cza. Poznawanie tego arcydzieła będzie pełne odkryć. W czasie 
wycieczki można zwiedzić miejsca zamknięte dla innych: podzie-
mia kościoła, w których byli chowani mnisi i mieszczanie. Można 
przejść się korytarzami XVI-wiecznego klasztoru, zobaczyć prezbi-
terium, gdzie modlili się kiedyś mnisi, wspiąć się krętymi schodami 
na szczyt, skąd otwiera się niezapomniana panorama Wilna. 

1.
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NADZIEJA, KTÓRA SIĘ SPEŁNIA
Rekolekcje z cyklu:

„Spotkania z Michałem Giedroyciem”
 
Jest to kontynuacja pierwszej edycji rekolekcji (2015) „Spotkajmy 

się w wierze”, tym razem skupiona na cnocie nadziei. Bez nadziei nie 
da się żyć, tworzyć, odkryć sens istnienia. Świat rozumie nadzieję w 
wieloraki sposób, a często utożsamia ją z życiowym optymizmem 
albo patrzy na nadzieję sceptycznie, jako cechę człowieka naiwnego, 
marzyciela lub idealisty uciekającego od życia. Warto zastanowić się i 
poznać, jak nadzieję rozumie Chrystus i jak głoszą ją chrześcijanie. W 
rozważaniach przewodnikiem i wzorem będzie Michał Giedroyć – śre-
dniowieczny litewski pionier wiary (1420-1485), brat zakonny, zakry-
stianin, mnich w sercu świata, kandydat na ołtarze, którego proces 
beatyfikacyjny jest już fazie końcowej.

Rekolekcje poprowadzi, jak poprzednio, s. Adelajda Sielepin CHR z 
kościoła pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie, gdzie żył i jest pocho-
wany Michał Giedroyć. Siostra należy do nowej wspólnoty zakonnej 
powstałej przy kościele św. Marka, jest pracownikiem naukowym i 
dydaktycznym w Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. 
Zajmuje się teologią liturgii, duchowością, chrześcijańską inicjacją i 
formacją katechistów.

Konferencje i konwersatoria będą prowadzone 31 września od 
godziny 18.30, 1 października od godz.18.30 i 2 października od 
godz. 18.30. Jest także możliwość rozmowy osobistej z prowadzącą 
rekolekcje. Serdecznie zapraszamy na tę sesję, która będzie konty-
nuowana. Jest to też forma przygotowania się do beatyfikacji Michała 
Giedroycia i naśladowania pokornego ucznia Chrystusa, który „małe 
rzeczy czynił w wielki sposób”.

1852 – numer do zgłaszania 
awarii sieci elektrycznej

Dostawca prądu i gazu 
Energijos skirstymo operatorius 
(ESO) uruchomił całodobowy 
numer alarmowy 1852, pod któ-
ry należy zgłaszać uszkodzenia 
sieci elektrycznej.

Nowy krótki numer jest 
skierowany do wszystkich użyt-
kowników ESO, którzy chcą 
zgłosić usterki i awarie. Wszy-
scy mieszkańcy, bez względu na 
operatora telekomunikacyjnego, 
dzwonić na numer 1852 mogą 

bezpłatnie. Zgłaszać uszkodze-
nia sieci elektrycznej można 
również przez internet www.eso.
lt/zemelapis, za pośrednictwem 
wiadomości e-mail info@eso.lt 
oraz za pomocą serwisu samo-
obsługowego manogile.lt.

Infolinia 1802 będzie służyła 
konsultacjom na temat elek-
tryczności i gazu. W sprawie 
usterek gazowych należy dzwo-
nić na numer 1804.                    

L24.lt



Strzelaj do policjanta z antyradaru!
Kierowcy mogą już śmiało korzystać z antyra-

darów, które „wyłapią” policjanta z radarem, dzięki 
czemu zdejmą nogę z gazu, co wpłynie pozytywnie 
na bezpieczeństwo na drogach, jak też kieszeń nie-
doszłego „pirata”. 

Otóż we wtorek wreszcie zakończył się pół-
roczny maraton sądowy, który wystartował po tym, jak rozeźlony 
kierowca adwokat zażądał zwrotu skonfiskowanego przez drogów-
kę antyradaru i anulowania mandatu 30-eurowego. Sąd orzekł, 
że takie urządzenia nie są na Litwie zabronione i że nie zakłócają 
pracy policyjnych radarów, jak też ich nie uszkadzają. 

No, to teraz drogówka ma problem i to wielki! Po pierwsze, już 
nie będzie mogła bezkarnie czyhać z „suszarkami” w krzakach i 
mieć – w przypadku policjantów łapówkarzy – „źródła dochodów”.

Po drugie,  i to mocno uderzy po kieszeni ministerstwa spraw 
wewnętrznych, kierowcy, którzy ucierpieli z powodu tego, trwają-
cego jeszcze od czasów milicji drogowej, procederu, mogą (i to na 
pewno zrobi cała masa obywateli) żądać zwrotu nietanich przecież 
antyradarów i zapłaconych mandatów.

Już widzę tę panikę w magazynach policyjnych, bo nie wierzę, 
że przez wszystkie te lata skonfiskowane urządzenia były przy-
kładnie przechowywane.  Oczywiście, trzeba tylko mieć stosowne 
pokwitowania od „aniołów stróżów”. 

Ja takiego, niestety, nie mam, bo nie zachowałem. Przed trzy-
dziestu bodajże laty kupiłem na wileńskim bazarze w Gariūnai 
taki aparacik do swego „żigulka”. Radość trwała dosłownie minutę, 
bo przy bramie już czaił się spasiony mundurowany z czarno-białą 
pałeczką.  

I jeszcze o antyradarach, ale tych rodem z dowcipów. Kiedy 
na Litwie zaczęły być używane odtwarzacze płyt kompaktowych, 
to wielu kierowców uwierzyło w mit zbawczego CD. Otóż myśleli, 
że podwieszenie błyszczącej płyty pod lusterko wsteczne zbawi od 
policji, bo… wesoło dyndając się odbijają promienie radaru!

                                  Aleksander Borowik 
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22 września w Wilnie odbyła się akcja „Dzień bez samochodu” – z tej 
okazji odbył się szereg imprez                               Fot. Marian Paluszkiewicz

KOMENTARZ DNIA

ZDJĘCIE DNIA

PULS KURIERAZGŁoŚ SWEGo KANDyDATA
 Do 20. EDyCJI „PolAKA RoKU 2017”

Tradycyjnie w pierwszym miesiącu jesieni ogłaszamy kolejny plebi-
scyt Czytelników „Kuriera Wileńskiego” − „Polak Roku”. Jest to już 20. 
edycja tego popularnego i organizowanego przez nasz dziennik konkursu.

Jak i wszystkie poprzednie ma na celu uhonorowanie osób, które w 
ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej 
polskiej kronice na litwie. Poprzednie lata dowiodły, że mamy bardzo du-
żo Polaków godnych tego zaszczytnego tytułu. Zapraszamy do udziału, 
składając listownie lub pocztą elektroniczną nazwiska osób (obowiązko-
wo z uzasadnieniem zgłoszenia), których czyny i obywatelska postawa 
wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków, zamieszkujących na 
litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2017”.

Wybierzmy osoby, które w mijającym roku wniosły największy wkład 
w zachowanie i propagowanie polskości na litwie. Przyczyniły się do 
promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.

Zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej ilości mogą składać osoby 
fizyczne, jak też organizacje społeczne oraz prywatne firmy. Cieszy, że 
nasi Czytelnicy dostrzegają pracę ludzi bardzo różnych zawodów – za-
równo polityków, nauczycieli, duszpasterzy oraz zwykłych osób. Kapi-
tuła Plebiscytu, w skład której wchodzą osoby, które już były wybierane 
„Polakami Roku”, omówi każdą zgłoszoną przez Was, drodzy Czytelnicy, 
kandydaturę i zaproponuje listę składająca się z 10 osób do głosowania. 
Zgodnie z regulaminem plebiscytu, zwycięzcy z lat poprzednich nie mogą 
być powtórnie zgłaszani. Głosowanie odbywa się poprzez kupony wycięte 
z gazety (nie powinny być kserowane!) i nadesłane do redakcji.

„Polaka Roku 2017” wspólnie wybiorą Czytelnicy i Kapituła. 50 pro-
cent wyniku będzie zależało od Czytelników i 50 procent od Kapituły. 
Decydujący głos należy do Czytelników. Redakcję „Kuriera Wileńskiego” 
reprezentują redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny 
Andrzej Podworski. Po podliczeniu nadesłanych  przez Czytelników ku-
ponów z nazwiskiem faworyta, każdy z kandydatów otrzyma stosowne 
miejsce w „dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów. 

1. miejsce będzie premiowane 10 punktami, 2. — 9 punktami itd.
Z kolei każdy z członków Kapituły wybierze swoją „dziesiątkę”. Póź-

niej wyniki Kapituły zostaną zsumowane i powstanie ostateczna lista 
kandydatów, z których każdy (stosownie do zajętego miejsca) również 
otrzyma punkty: 1. miejsce — 10 pkt, 2. — 9 pkt itd.

Punkty kandydatów zdobyte od Czytelników i punkty od Kapituły 
zsumuje się i zostanie ustalona ostateczna kolejność w „dziesiątce” 
laureatów.  Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres redakcji: „Kurier Wi-
leński”, Birbynių 4a, LT−02121−30 Vilnius, Lietuva z dopiskiem „Polak 
Roku 2017” do 30 października br. Zgłoszenia można też nadsyłać pocztą 
elektroniczną: reklama@kurierwilenski.lt

Redakcja



KURIER WILEŃSKI • Sobota, 23 — poniedziałek, 25 września 2017 r.4 WYDARZENIA

Partia Pracy i Ruch Liberałów 
pogrążeni w korupcji

KRÓTKO
W Wilnie kolejne 

centrum handlowe

W wileńskiej dzielnicy Za-
meczek spółka Trečioji kregždė 
zamierza wybudować cztero-
piętrowe centrum handlowe ze 
sklepem żywnościowym, ki-
nem, siłownią, strefami handlo-
wymi i gastronomicznymi. No-
we centrum ma się orientować 
na outlety – sklepy prowadzące 
wyprzedaże.

Budowa nowego centrum 
handlowego jest projektem gru-
py Ogmios.

Spółka Trečioji kregždė nie 
jest nowicjuszką na rynku cen-
trów handlowych – jej akcjo-
nariusze są związani z takimi 
firmami jak Ogmios pulsas czy 
Ogmios centras. Ten ostatni 
zarządza parkiem handlowym 
Ogmios miestas w wileńskiej 
dzielnicy Północne Miateczko.

Na Mierzei Kurońskiej 
uporządkują teren

Jeszcze jesienią tego roku na 
Mierzei Kurońskiej rozpoczną 
się prace uporządkowania tere-
nu i roślinności. Projekt będzie 
realizowany w ciągu trzech lat i 
obejmie wraz z wydmami teren 
o powierzchni blisko 700 hekta-
rów. Wartość projektu to około 
380 tys. euro, na które złożą się 
fundusze europejskie i środki 
państwowe.

Ma powstać  Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny

Rząd zamierza powołać Tu-
rystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny jako pomoc dla poszkodowa-
nych turystów. Turyści poszko-
dowani wskutek bankructwa 
biura podróży będą mogli w 
całości odzyskać wpłacone za 
wczasy pieniądze. 

Obecnie rozpoczęło 
się ostateczne postę-
powanie dowodowe, 

które trwało ponad rok. O 
przekupstwo jest podejrzany 
wiceprezydent koncernu MG 
Baltic, Raimondas Kurlian-
skis. 

O przekupstwo, nielegal-
ne wzbogacenie się i handel 
wpływami oskarżeni są Eligi-
jus Masiulis, były przewodni-
czący Ruchu Liberałów, który 
został przyłapany na przyję-
ciu łapówki od koncernu MG 
Baltic w wysokości 106 tys. 
euro oraz Vytautas Gapšys, 
były wiceprzewodniczący 
Partii Pracy. Prokuratorzy po-
dejrzewają, że Gapšys przyjął 
łapówkę w wysokości 25 tys. 
euro w zamian za przychyl-
ne decyzje dla koncernu MG 
Baltic.

– To bardzo dobrze, że 
litewski wymiar sprawiedli-
wości nie boi się politycznych 
procesów antykorupcyjnych. 
Myślę, że to dobry czas, żeby 
zrezygnować z takich nie-
uczciwych metod działalno-
ści – powiedział „Kurierowi 
Wileńskiemu” Vytautas 
Bakas, członek komisji anty-
korupcyjnej.

Jurgis Razma, również 
członek komisji antykorup-
cyjnej, w rozmowie z naszym 
dziennikiem powiedział, na-
wiązując do ujawnionych 
przykładów korupcji, że 
ten skandal przynosi wielki 
wstyd.

– Niestety, to smutna wia-
domość dla całej społeczności 
politycznej. Mam nadzieję, że 
wszystko zostanie wyjaśnio-
ne szybko i społeczeństwo 
będzie znało prawdę. Takie 
skandale szkodzą nie tylko 

tym partiom, które są w to 
zamieszane, ale wszystkim 
partiom politycznym. Prze-
cież i tak mały procent społe-
czeństwa ufa politykom, a to 
jeszcze bardziej zmniejszy ich 
zaufanie – powiedział Jurgis 
Razma.

Tymczasem przewodni-
czący partii oskarżonych o 
korupcję odrzucają wszelkie 
zarzuty.

– Partia Pracy nie jest 
powiązana z żadną korupcją, 
dlatego chętnie będziemy 
współpracować z organami 
wymiaru sprawiedliwości. 
Zależy nam na tym, żeby jak 
najszybciej wyjaśnić ten pro-
blem. My, jako partia, stosu-
jemy najwyższe standardy i 
tego chcemy od innych. Pod-
trzymujemy chęć do  walki 
z korupcją. Bardzo szkoda, 
że ten cień ciągle goni nas i 
przeszkadza w pracy. Osoby, 
którym są postawione zarzuty 
w sprawie korupcji, dzisiaj w 
pracy partii nie biorą żad-
nego udziału, już dawno nie 
są członkami Partii Pracy – 
powiedział „Kurierowi Wileń-
skiemu” Šarūnas Birutis, 
przewodniczący Partii Pracy.

Remigijus  Šimašius, mer 

Wilna, przewodniczący Ru-
chu Liberałów,  w sieci spo-
łecznościowej  Facebook  na-
pisał: „Współpracowaliśmy 
i dalej będziemy współpra-
cować z  organami wymiaru 
sprawiedliwości, nie będzie-
my zaprzeczać faktom, ale 
mamy prawo kwestionować 
ich interpretację i to zrobimy 
w sądzie. Oskarżenia są łatwe 
do obalenia i jestem pewien, 
że zrobimy to w sądzie”.

Honorata Adamowicz
Fot. Marian Paluszkiewicz

Litewski wymiar sprawiedliwości postawił zarzuty o korupcję Ruchowi 
Liberałów oraz Partii Pracy. Zostali o tym poinformowani starości frak-
cji, Eugenijus Gentvilas i Šarūnas Birutis. 

Vytautas Gapšys Eligijus Masiulis

O przekupstwo, nie-
legalne wzbogacenie 
się i handel wpływami 
oskarżeni są Eligijus 
Masiulis, były przewod-
niczący Ruchu Libera-
łów, który został przy-
łapany na przyjęciu ła-
pówki od koncernu MG 
Baltic w wysokości 106 
tys. euro oraz Vytautas 
Gapšys, były wiceprze-
wodniczący Partii Pracy
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JP Morgan idzie 
do Polski

Bank JP Morgan otworzy 
swoją siedzibę w Polsce. W cią-
gu kilku lat zatrudnienie znaj-
dzie w niej kilka tysięcy osób 
– poinformował wicepremier, 
minister rozwoju i finansów Pol-
ski Mateusz Morawiecki. 

JP Morgan Chase jest mię-
dzynarodową firmą specjalizu-
jącą się w bankowości i usługach 
finansowych; jest też najwięk-
szym bankiem w USA i trzecim 
bankiem na świecie pod wzglę-
dem wartości aktywów. 

Stopa bezrobocia 
niższa niż przed rokiem

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego w sierpniu br. wy-
niosła 7 proc. W sierpniu br. 
liczba nowo zarejestrowanych 
bezrobotnych wyniosła 158,1 
tys., tj. była wyższa niż przed 
miesiącem (o 3,1 proc.) i niż-
sza niż przed rokiem (o 5,2 
proc.) Przeciętne zatrudnienie 
w sektorze przedsiębiorstw w 
sierpniu br. ukształtowało się 
na poziomie 6 mln 25,6 tys. 
osób i było o 4,6 proc. większe 
niż przed rokiem. 

Aktywna budowa dróg

W ramach Programu Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 
2014-2023 z perspektywą do 
roku 2025 realizowane są 92 
inwestycje wartości 48,7 mld zł. 
Długość budowanych tras to 
1250 km.

Zakończono budowę 19 
zadań o wartości 6,76 mld zł i 
długości ok. 205 km. W trak-
cie postępowań przetargo-
wych znajduje się 51 zadań o 
wartości 27,95 mld zł i długo-
ści ok. 694 km, a na przetarg 
oczekują zadania o wartości 
50,74 mld zł.

PLUS - MINUSDzieci w szkołach bezpłatnie 
będą jadły owoce i piły mleko

Od 2 października roz-
poczną się dostawy 
owoców, warzyw i mle-

ka do polskich szkół w ramach 
unijnego programu promujące-
go zdrowe odżywianie się dzieci. 
Na jego realizację w roku szkol-
nym 2017/2018 przeznaczone 
będzie 240 mln zł. 

Będzie to pierwszy rok re-
alizacji nowego programu, który 
powstał w wyniku połączenia 
dwóch oddzielnych programów 
–  „mleko w szkole” oraz „owoce 
i warzywa w szkole”. Ponadto po 
raz pierwszy nad jego realizacją 
będzie czuwał Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa, który 
przejął to zadanie po likwidacji 
Agencji Rynku Rolnego.

W nowym programie por-
cje owocowo-warzywne będzie 
otrzymywało więcej dzieci niż 
dotychczas i z większą częstotli-
wością, gdyż zwiększona została 
grupa docelowa. Owoce i wa-
rzywa dostaną uczniowie klas 
I-V, a poprzednio program ten 
był prowadzony w pierwszych 
trzech klasach podstawówki. 
Natomiast mniej uczniów bę-
dzie piło mleko, gdyż program 
„mleko w szkole” obejmował 

uczniów z klas I-VI. W sumie 
nowy program obejmie 1,9 mln 
uczniów z klas I-V. Według 
wskazań naukowych jest to gru-
pa wiekowa najbardziej podatna 
na kształtowanie wzorów za-
chowań, a właśnie promowanie 
zdrowej diety bogatej w warzy-
wa, owoce i mleko jest celem 
unijnego programu.

W ramach tego programu 
dzieci będą otrzymywać bez-
płatnie: gruszki, jabłka, śliwki, 
truskawki, soki owocowe, wa-
rzywne i mieszane, marchewki, 

rzodkiewki, pomidorki, mleko, 
jogurty i kefiry. 

Do końca 2017 r. planowane 
jest dostarczenie dzieciom ok. 
80 mln porcji owocowo-warzyw-
nych oraz 70 mln porcji mlecz-
nych. Dzieci będą otrzymywać 
produkty przez 10 wybranych 
tygodni w każdym z semestrów.

Polska do programu „Mleko 
w szkole” przystąpiła od razu po 
akcesji do Unii, czyli w 2004 r. 
Program „Owoce w szkole” re-
alizowany był od roku szkolnego 
2009/2010.                                   

Pomoc dla polskiego eksportu

Polski eksport, głównie 
do UE rośnie. Rząd za-
mierza go wspomagać 

finansowo i przez sieć zagra-
nicznych przedstawicielstw. 

O wsparciu państwa dla 
eksportu, rządowym planie 
pomocy polskim firmom bu-
dujących swą pozycję na ryn-
kach zagranicznych i polskiej 
gospodarce proeksportowej 
rozmawiano podczas debaty 
zorganizowanej przez „Puls 
Biznesu” i firmę doradczą 
„PwC”.

Jej uczestnicy zauważyli, 
że w 2016 roku polski eksport 
wzrósł o 2,3 proc., a jego war-
tość sięgała prawie 184 mln. 

euro. Odnotowano 4 mln nad-
wyżki eksportu nad impor-
tem. W pierwszym półroczu 
2017 roku eksport wzrósł o 
8 proc.

Ministerstwo Rozwoju do-
ceniając wpływ eksportu na 
kondycję gospodarki planuje 
wydać 60 mln zł na wspar-
cie polskich eksporterów, np. 
przez instrumenty dostępne 
w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego czy KUKE.

„Dobrze, że polskie pań-
stwo zamierza się uaktywnić 
w tym zakresie. Na poparcie 
zasługuje reforma dotychcza-
sowych izb promocji i handlu, 
czy biur polskich ambasad” 

– zauważył członek zarządu 
Ursusa Michał Niezgodzki.

„Od wielu lat głównym 
kierunkiem polskiego eks-
portu jest Europa, a zagra-
niczna obecność polskich firm 
poza nią jest bardzo rozpro-
szona. Ekspansja gospodar-
cza poza Europę jest utrud-
niona, ale możliwa i obiecują-
ca, np. w Afryce, Azji i obu 
Amerykach. By stopniowo i 
długofalowo zwiększać eks-
port na rynki pozaeuropej-
skie potrzebne jest przemy-
ślane, wspólne działanie 
przedsiębiorstw oraz pań-
stwa” – uważa Jakub Papier-
ski, wiceprezes PKO BP.       

Do końca 2017 r. planowane jest dostarczenie dzieciom ok. 80 
mln porcji owocowo-warzywnych                                     Fot. archiwum
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Strony przygotowane na podstawie  informacji 
Samorządu Rejonu Wileńskiego

Tendencje rejestracji najpopularniejszych imion, 
urodzin i małżeństw w rejonie wileńskim

Według najnow-
szych danych, w 
rejonie wleńskim 

w ciągu ostatnich ośmiu 
miesięcy zarejestrowano 608 
noworodków. Dane demo-
graficzne wskazują, że trzeci 
rok z rzędu w rejonie ro-
dzi się więcej chłopców niż 
dziewcząt. Według danych 
Urzędu Stanu Cywilnego, od 
początku 2017 roku zareje-
strowano 314 chłopców i 294 
dziewczęta. Wśród urodzo-
nych było nawet dwanaście 
par bliźniąt.

Mieszkańcy rejonu wileń-
skiego coraz częściej dla 
swoich dzieci wybierają nie-
zwykłe, a także dla naszych 
uszu mniej słyszane imiona. 
Zdaniem kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Admini-
stracji Samorządu Rejonu 
Wileńskiego Edwardy 
Časienė w tym roku rodzice 
swoim maluchom wybierali 

rzadziej słyszane imiona, 
takie jak: Katalėja, Neitas, 
Ilarija, Eliran, Divėja, Ikeris, 
Milgaudas, Žeimyna, Nevilė.

Kilka lat z rzędu rodzice 
swoim noworodkom dają 
również klasyczne imiona. 
Na podstawie statystyk 
ostatnich 5 lat najbardziej 
popularne imiona dzieci w 
rejonie wileńskim to: Emil, 
Emilia, Dominik i Domi-
nika. Wśród popularnych 
imion w rejonie plasują się 
również imiona: Gabriel, 
Gabriela, Sofia, Maksim, 
Milana, Karol, Karolina, 
Nikita, Edgar, Edgaras. Rza-
dziej spotyka się imiona 
dane jeden raz: Vincas, Jonas, 
Jarosław, Wacław, Fabian, 
Tadeusz, Józef, Weronika, 
Janina, Mėta. W okresie 
ośmiu miesięcy w Urzędzie 
Stanu Cywilnego zarejestro-
wano 59 maluchów urodzo-
nych za granicą. 

W ciągu ośmiu miesię-
cy tego roku 239 par no-
wożeńców wymieniło złote 
obrączki. Spośród nich 27 
pary pobrało się nie w po-
mieszczeniach Urzędu Stanu 
Cywilnego, a w miejscach 
wybranych przez nowożeń-
ców. Coraz częściej pary 
nowożeńców wybierają róż-
ne kraje. Już w tym roku 
na ewidencję wciągnięto 
22 małżeństwa zawarte za 
granicą i 86 małżeństw ko-
ścielnych. Cieszymy się, że 
Urząd Stanu Cywilnego Re-
jonu Wileńskiego wzbudza 
również zainteresowanie ob-
cokrajowców. Zarejestrowa-
ło małżeństwo i ślubowało 
miłość 13 obywateli innych 
krajów.

To, że wiek nie ma zna-
czenia, potwierdzają i mał-

żeństwa starszych obywa-
teli. Najstarszy człowiek, 
który wypowiedział sakra-
mentalne „tak” w Urzędzie 
Stanu Cywilnego miał 77 lat, 
najstarsza kobieta – 74 lata.

Przypominamy, że od 
stycznia tego roku usługi w 
Urzędzie Stanu Cywilnego 
są świadczone niezależnie 
od zadeklarowanego miejsca 
zamieszkania, zapraszamy, 
więc nie tylko mieszkań-
ców rejonu wileńskiego, ale 
także mieszkańców miasta 
do zwracania się do Urzędu 
Stanu Cywilnego Rejonu 
Wileńskiego, aby zareje-
strować określony akt stanu 
cywilnego, taki jak urodze-
nia dziecka, małżeństwa lub 
innej usługi, świadczonej 
przez Urząd Stanu Cywil-
nego.

Szanowni przyjaciele, szanowni rolnicy – 
mieszkańcy rejonu wileńskiego

Pragnę wszystkich zapro-
sić na Święto plonów rejo-
nu wileńskiego – Dożynki, 
które odbędą się 30 wrze-
śnia bieżącego roku w ma-
lowniczych Pikieliszkach, na 
dziedzińcu dworku Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Na 
Państwo będą czekały: 

O godz. 11:00 – obrazek 
obrzędowy – Rozpoczęcie 
Święta Plonów; 

O godz. 11:15 – Prze-
marsz korowodu dożynko-
wego;

O godz. 12:00 – Msza św. 
dziękczynna  „Za dar chleba 
Bogu dziękujemy” w inten-

cji rolników oraz za zebrane 
plony;

Od godz. 13:00 do godz. 
16:00 jest zaplanowana część 
artystyczna Dożynek.

Na Państwo będzie cze-
kał również kiermasz sztuki 
ludowej. Podczas Dożynek 
podziękujemy rolnikom za 
ich pracę, ale też za zaszcze-
pianie miłości do ziemi, do 
trudnego zawodu rolnika, za 
patriotyzm, religijność, sza-
cunek do tradycji, wileńską 
gościnność, kulturę i prze-
kazywanie tych wartości dla 
młodego pokolenia.

Zapraszamy! 

Urząd Stanu Cywilnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego zaprasza do zapoznania się 
ze statystyką ostatnich ośmiu miesięcy w sprawie rejestracji małżeństw, urodzeń i najbardziej 
interesujących i popularnych imion, nadawanych dzieciom w ciągu ostatnich kilku lat.

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść
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Zaoferujmy usługę przyrodzie – 
odpowiedzialnie sortujmy odpady
Podstawowym celem Sa-

morządu Rejonu Wi-
leńskiego w organizo-

wanym systemie gospodarki 
odpadami komunalnymi – za-
pewnienie, ażeby publiczna 
usługa gospodarowania od-
padami komunalnymi była 
powszechna, dobrej, jakości 
i spełniała wymogi ochrony 
techniczno-ekonomicznej, 
ochrony środowiska i bez-
pieczeństwa zdrowia publicz-
nego.

W celu zmniejszenia ilości 
mieszanych odpadów komu-
nalnych, od których zależy 
zmienna część opłaty, Samo-
rząd Rejonu Wileńskiego 
zachęca mieszkańców do se-
gregacji odpadów w sposób 
odpowiedzialny. W tym celu 
dla właścicieli domów indywi-
dualnych są bezpłatnie dzie-
lone indywidualne komplety 
kontenerów do segregowania. 

Od tego roku mieszkańcy 
rejonu wileńskiego mogą se-
gregować odpady wygodniej 
i bliżej domu, ponieważ w 
roku 2016 Samorząd Rejo-
nu Wileńskiego nabył 10 100 
kompletów pojemników do 
segregowania odpadów dla 
mieszkańców domów indywi-
dualnych. Koszty usług przy-
gotowania tych pojemników, 
podziału dla posiadaczy od-
padów i ich obsługi są pokry-
wane ze środków Funduszu 
Ochrony Środowiska Litwy, 
PP „Žaliasis taškas” (Zielony 
Punkt), PP „Pakuočių tvar-
kymo organizacija” (Organi-
zacja Porządkowania Opa-
kowań) oraz PP „Gamtos 
ateitis” (Przyszłość przyrody), 
dlatego ani same pojemniki, 
ani ich obsługa dla ludzi nie 
będą nic kosztowały.

Komplet obejmuje:
Pojemnik o pojemno-

ści 120 litrów do opakowań 
szklanych;

Pojemnik o pojemności 

240 litrów do odpadów opa-
kowaniowych (papier, plastik, 
metal) i materiałów wtórnych.

Obowiązkiem posiadaczy 
odpadów jest segregacja od-
padów w miejscu ich powsta-
wania – na podstawie Ustawy 
o Porządkowaniu Odpadów, 
ale Samorząd Rejonu Wileń-
skiego, zachęcając mieszkań-
ców do segregacji odpadów, 
zatwierdził takie wielkości 
opłat za zabieranie odpadów 
komunalnych od posiadaczy 
odpadów i gospodarowanie 
nimi, że mieszkańcy, korzysta-
jący z indywidualnych pojem-
ników segregacji, będą pła-
cili o jedną trzecią mniejszą 
zmienną część opłaty. 

Przypominamy, że od 1 
stycznia 2017 roku Rada Sa-
morządu Rejonu Wileńskie-
go, zgodnie z zatwierdzonymi 
ustawami Rządu Republiki 
Litewskiej wprowadził opłaty 
dwumianowe za gospodaro-
wanie odpadami, które skła-
dają się z elementów stałych 
i zmiennych. Część stała jest 
obliczana w zależności od 
przeznaczenia i obszaru nie-
ruchomości. Zmienna część 
dla mieszkańców domów 
indywidualnych oblicza się 
zgodnie z ilością wytwarza-
nych odpadów i zależy od 
pojemności pojemnika (-ów) 
odpadów mieszanych i czę-

stotliwości ich wywożenia.
Posegregowane odpady 

opakowań i odpady szkla-
ne z indywidualnych gospo-
darstw domowych są zbierane 
zgodnie z wcześniej opubli-
kowanym harmonogramem. 
Pojemniki na opakowania są 
opróżniane raz w miesiącu, 
a pojemniki na opakowania 
szklane, co trzy miesiące. Ta 
usługa jest bezpłatna.

Harmonogramy opróżnia-
nia pojemników są publiko-
wane na stronach interneto-
wych: www.vrsa.lt, www.ne-
menkom.lt, www.nkom.lt.

Kontenery mieszkańcy 
mogą odebrać z siedzib ZSA 
„Nemenčinės komunalinin-
kas” i ZSA „Nemėžio komu-
nalininkas” i ich oddziałów, 
czy też one mogą być dostar-
czane bezpłatnie do domów 
zgodnie z życzeniami miesz-
kańców w uprzednio uzgod-
nionym terminie. Razem 
z pojemnikami na odpady 
opakowaniowe, mieszkańcy 
otrzymają również ulotki, jak 
ich używać i jakie odpady do 
nich wyrzucić.

Przypominamy, że segre-
gacja odpadów otwiera moż-
liwość nie tylko do efektyw-
nego i ekonomicznego go-
spodarowania surowcami, ale 
również ma wielki pozytywny 
wpływ na nasze środowisko 

naturalne. Dlatego nie bądź-
my obojętni i dbajmy o środo-
wisko, w którym żyjemy. 

ZSA „Nemėžio 
komunalininkas”

Adres: Sodų g. 23, LT-
13271 Skaidiškių k., Nemėžio 
sen., Vilniaus r.

Telefon: (8 5) 235 0398
E-mail:  info@nkom.lt; 
Strona internetowa:
www.nkom.lt
Obsługiwane gminy: Czar-

ny Bór, Kowalczuki, Ława-
ryszki, Mariampol,   Miedniki, 
Mickuny, Niemież, Pogiry, Ru-
domina, Rukojnie, Szaterniki.

ZSA „Nemenčinės 
komunalininkas”

Adres: Piliakalnio g. 50, LT-
15175 Nemenčinė, Vilniaus r.

Telefon: (8 5) 238   1157 
(Nemenčinės padalinys), tel. 
(85) 2403 246 (Avižienių pa-
dalinys)

E-mail:info@nemenkom.
lt; stase@nemenkom.lt

Strona internetowa:
www.nemenkom.lt
Obsługiwane gminy: Awi-

żenie, Bezdany, Bujwidze, 
Dukszty, Mejszagoła, Nie-
menczyn, Miasto Niemenczyn, 
Podbrzezie, Rzesza, Suderwie, 
Sużany, Zujuny.

Dla właścicieli domów indywidualnych – bezpłatnie dzielone komplety kontenerów do segregowania odpadów
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Gran Prix Portugalii dla młodej 
wokalistki z Czarnego Boru
Kiedy 26 sierpnia br. w nie-

dużym, portugalskim mie-
ście Siea zostały ogłoszo-

ne wyniki III międzynarodowego 
festiwalu Da Cancao Da SeRRa 
da Estrela, w którym wzięli udział 
piosenkarze 19 państw, w jednym 
z domów rozlokowanych przy uli-
cy Mickiewicza w Czarnym Borze 
rozległ się dzwonek. 

Była godzina 4 nad ranem, 
kiedy rodzina Żdanavičiusów 
usłyszała radosną nowinę: Gran 
Prix tego tak prestiżowego festi-
walu międzynarodowego zdobyła 
ich córka i siostra, Gabriela! 

Nie jest to pierwsze tak 
wysokie wyróżnienie w ko-
lekcji młodej i utalentowanej 
Polki z Czarnego Boru, która 
nazwę tego niedużego, podwi-
leńskiego osiedla od wielu lat 
rozsławia daleko w świecie.

Celowo wybieram czas, by 
porozmawiać najpierw z mamą 
14-letniej Gabrieli, Marią, zanim 
córka wróci z zajęć w Konserwa-
torium im. Tallat Kelpszy w Wilnie. 
Rozpoczynamy od wspomnień, 
które jak się za chwilę dowiem, 
nie są nawet do dziś dla gospody-
ni pięknego zagospodarowanego 
domu, tak miłe. A przecież życie 
zapowiadało się wspaniale. 

Z pierwszym mężem, Mi-
chałem Romanowskim, 17-letnia 
Maria poznała się na dyskote-
ce w podwileńskich Wojdatach. 
Pierwsza miłość, pierwsze randki. 
Trzy lata chodzili ze sobą, a kiedy 
Maria skończyła lat 20 i zdoby-
ła dyplom księgowej, stanęli na 
ślubnym kobiercu, ku ogromnej 
radości obu rodzin, no i oczywiście 
ich samych. Bo i jak mogło być 
inaczej, zakochani w sobie, jedna-
kowo patrzący na życie, mający 
takie same tradycje rodzinne.

W osiedlu rodzinnym Micha-
ła w Czarnym Borze, niedaleko je-
go rodziców, zbudowali skromny 
domek i tu doczekali się dwójki 
uroczych bliźniaków.

– Był to dobry człowiek, 
oddany rodzinie, tak się cie-

szył z naszych chłopaków – 
mówi pani Maria. 

– Żartowaliśmy, że jak to do-
brze, że dwójka naraz na świat 
przyjdzie, nie będzie kłótni przy 
wybieraniu imion. Ale tak na-
prawdę, to byliśmy zgodni we 
wszystkim, w tym przy wyborze 
imion. Na chrzcie świętym nasi 
mali mężczyźni otrzymali imio-
na: Artur i Mirosław. Były lata 
dziewięćdziesiąte, dla wszystkich 
niełatwe, ale mąż posiadał tartak, 
więc nam powodziło się całkiem 

nieźle, a i ja mu byłam zawsze po-
mocna – snuje wspomnienia moja 
rozmówczyni.

W pewnej chwili głos jej się 
urywa, zamyśla się, milczy. Po 
chwili wraca wspomnieniami do 
tego strasznego dnia, kiedy nie-
daleko Czarnego Boru zdarzył 
się straszny wypadek samocho-
dowy, w którym zginął jej Mi-
chał. Milczymy. Widzę, jak ściska 
ją gardło, jak łzy toczą się po po-
liczku, jak tragiczne wspomnie-
nia są nadal żywe w jej pamięci.

Po chwili Maria zaczyna 
mówić.

– Nie wiem, jakbym to prze-
żyła, gdyby nie moje chłopaki, 
które miały wówczas po 2,5 roku. 
Musiałam żyć, pracować, za siebie 
i za ojca, którego los ich pozbawił. 
Nigdy nie myślałam, że z kim-
kolwiek zwiążę się ponownie w 
życiu. Widziała to moja rodzina, 
widział to też, o cztery lata ode 
mnie młodszy brat, który po pię-
ciu latach od tej tragedii zapoznał 
mnie z Jurkiem Żdanavičiusem. 
Potem przypadkowo spotkaliśmy 
się z nim w Wilnie. On wilnian, 
to i „wybryki” u nich miastowe, 
nazwiska im poprzekręcali. My, 
Polacy ze wsi, byliśmy zawsze 
bardziej uparci – żartuje moja 
rozmówczyni, mówiąc o pisowni 
nazwiska męża – Dlatego zosta-
wiłam swoje poprzednie – dodaje 
dowcipnie.

Po chwili kontynuuje: „Ow-
szem, przypadliśmy sobie bardzo 
do gustu, ale byli przecież synowie, 
musiałam dobrze się zastanowić, 
jak go przyjmą”. Jak za chwilę się 
dowiem, Jurek zrobił wszystko, by 
zdobyć serca chłopaków, tak stę-
sknionych miłości ojcowskiej. 

Sam gospodarz domu mó-
wi, że i starać się nie trzeba było, 
chłopcy od dzieciństwa bardzo 
przykładni, świetnie się uczyli, a 
po ukończeniu studiów prowadzą 
doskonale prosperującą spółkę in-
ternetową mokslinčius.lt.

– Mogę się od nich uczyć 
zaradności! – z dumą mówi 
głowa rodziny, która swoje no-
we życie rozpoczęła również w 
Czarnym Borze.

– W roku 2002 kupiliśmy tę 
oto działkę w otoczeniu sosen i 
zaczęliśmy budować swój nowy, 
duży dom, by miejsca wystarczyło 
dla wszystkich: nas obojga, dwójki 
naszych chłopaków i córki, która 
się narodziła w tym samym roku – 
przypomina Maria – A właściwie, 
to jeszcze nienarodzona Gabriela 
ten dom nam pomagała „budo-
wać”. 

Gabriela Żdanavičiutė ostatnio zdobyła Gran Prix prestiżowego 
festiwalu międzynarodowego w Portugalii

Jak jest wolna chwila Gabriela siada do pianina na którym nie 
mieszczą się już jej nagrody
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Formalności, które przechodzi 
każdy nowo budujący się, my rów-
nież nie byliśmy pozbawieni. Ale 
czasami, kiedy urzędnicy widzieli, 
że jestem w mocno zaawansowa-
nej ciąży, odpuszczali.

Jak oczekiwaną była córecz-
ką, wiedzą tylko oni. Gabriela 
„śpiewała” od pieluch. Z każdym 
dniem coraz donośniej, coraz me-
lodyjniej, ku ogromnej radości 
rodziców i potem pierwszej na-
uczycielki muzyki, Mireny Kaspe-
rowicz, z gimnazjum im. św. Ur-
szuli Ledóchowskiej w Czarnym 
Borze. Ku mniejszej radości ... bra-
ci, którzy czasami mówili, że we 
własnym domu nie ma ani chwili 
ciszy, cały czas muzyka i piosenki. 
Teraz zaś z ogromną dumą śledzą 
sukcesy swej młodszej siostry.

–To, że Gabriela ma świetny 
głos, to geny męża. On pochodzi 
z rodziny muzycznie uzdolnionej. 
Jego dziadek (m.in. redaktor na-
czelny gazety „Sielskaja źiźń”) do-
brze śpiewał, ojciec też ma piękny 
głos, gra pięknie na wielu instru-
mentach ze słuchu, komponuje 
muzykę. Jego rodzina mieszkała 
na tym samym podwórku, co Jurij 
Antonow, dziś znany rosyjski pio-
senkarz i kompozytor. Chłopcy 
razem zaczynali ale, jak progno-
zowali wszyscy, ojciec Jurka miał 
większe szanse na sławę i uznanie 
– kończy moja rozmówczyni.

Kiedy dostrzegli talent córki, 
postanowili, że zrobią wszystko, 
by go rozwijać. Prawie równole-
gle z nauką w gimnazjum im. św. 
Urszuli Ledóchowskiej dowozili 
córkę do szkoły muzycznej w Ru-
daminie. Teraz dowożą ją do Wil-
na, do Konserwatorium im. Tal-
lat Kelpszy. Program jest napięty, 
trzeba nadążyć i z przedmiotami 
podstawowymi, i z dyscyplinami 
natury specjalistycznej. Są takie 
dni, że Gabriela wraca do do-
mu o godzinie 19.00. Cieszy się 
z atmosfery w konserwatorium, 
gdzie ją dobrze przyjęto. Owszem, 
ma trochę trudności, wszak na-
uczanie jest w języku litewskim, 
a ona podstawówkę kończyła w 
języku polskim, ale pedagodzy i 
koledzy są bardzo wyrozumiali i 
chętnie jej pomagają. Gospodyni 
domu mówi, iż tak się składa, że 

na drodze życiowej i twórczej cór-
ki napotykają ludzi życzliwych. A 
do takich w pierwszą kolejności 
zalicza jedną z najlepszych peda-
gogów wokalu, Nijolė Maceikaitė, 
której Gabriela wiele zawdzięcza. 
Ale, jak sama mam możliwość 
usłyszeć, najwięcej utalentowana 
dziewczynka zawdzięcza rodzi-
com. Bo przecież na wyjazdy i 
konkursy trzeba zarobić. 

Czasami organizatorzy pokry-
wają część kosztów, ale w wielu 
przypadkach płacą rodzice. 

O nich trzeba by osobny arty-
kuł napisać. Postronnemu obser-
watorowi może się wydawać, że 
wszystko im idzie jak z płatka, że 
zawsze tak było. A przecież nieraz 
brali pożyczki z banku na prowa-
dzenie biznesu, stawiając wszyst-
ko na jedną kartę. Zaczynali od 
jednego ciężarowego samochodu, 
potem doszło kilka, potem były 
tiry, a dziś mają dobrze prospe-
rującą spółkę transportową. Sam 
gospodarz, jak trzeba, siada też za 
kierownicą. Zawsze ma co robić.

– Los mnie skrzywdził i wyna-
grodził. Mam wspaniałego męża, 
troskliwego, zaradnego, z którym 
pracujemy w naszej spółce rodzin-
nej. A kiedy wyjeżdżamy z Ga-
brielą na konkursy i występy, on 
pracuje za dwóch. 25-letni syno-
wie sami dają sobie świetnie radę. 
Mężowi pozostawiam kochaną 
„schedę”, kota i 5 psów, w tym są-
siedzkie, którymi stale się opieku-
ję, bo, niestety, gospodarze nie 
umieją należycie o nie dbać 

– kończy gospodyni domu.
Nagrody i wyróżnienia Ga-

brieli – to osoby oddział. W ra-
mach jednego artykułu wyli-
czanka mogłaby się nie zmieścić, 
gdyby rozpoczynać od krajowych 
odznaczeń, po wyróżnienia wielu 
prestiżowych przeglądów różnych 
krajów, w których utalentowana 
piosenkarka uczestniczyła. Gran 
Prix w Rydze, Jurmale, Portugalii, 
to kilka zagranicznych, plus swo-
je miejscowe w Turgielach, Dru-
skiennikach. Pierwsze miejsce na 
Międzynarodowym Festiwalu 
Piosenki i Tańca Majowa Nutka 
w Częstochowie, również pierw-
sze w Sankt Petersburgu, trzecie 
miejsce na festiwalu Piosenki Pol-
skiej Dzieci i Młodzieży Szkolnej 
w Wilnie – to mała część zdoby-
tych przez nią laurów.  Jej puchary 
dotąd stoją na pianinie, ale, jak 
mówi z dumą tato, trzeba już kilka 
gablot dla nich ustawić.

Mama pokazuje mi sfilmo-
wane występy córki, w tym w 
Litewskiej Telewizji Państwowej, 
gdzie 9-letnia Gabriela z wielkim 
przejęciem wykonała „Ave Ma-
ria”, utwór napisany przez francu-
skiego kompozytora operowego 
Charles’a Gounoda jako głos so-
lowy do skomponowanego 137 
lat wcześniej Preludium Johanna 
Sebastiana Bacha. 

Repertuar Gabrieli jest rozle-
gły, od popularnych pieśni ludo-
wych po jazz, blues, rock… Czasu 
na odpoczynek i hobby na pewno 
nie masz? – pytam.

– Jedno i drugie mam – fi-
luternie odpowiada młoda wo-
kalistka – Wiele lat tańczyłam, 
uczęszczałam do agencji mło-
docianych modelek, w niedzielę 
śpiewam psalmy w kościele pw. bł. 
Michała Sopoćki w Czarnym Bo-
rze, uczęszczam do zespołu Extra 
Junior pod kierunkiem Wiesława 
Dudzińskiego. A w najbliższym 
czasie wezmę udział w koncer-
cie połączonego chóru rejonu 
wileńskiego, który 30 września 
o godz.15.00 będzie śpiewał po 
Mszy św. w kościele Ducha Świę-
tego w Wilnie oraz 14 paździer-
nika o godz.17.30 w kościele św. 
Piotra Apostoła w Solecznikach. 
Na tym nie koniec – z rozbawie-
niem dodaje – Bardzo lubię robić 
uczesania koleżankom, makijaż, 
manicure, no a swoich domowni-
ków zachwycić jakąś niespodzian-
ką kulinarną. Pitrasić też bardzo 
lubię. Chciałabym nauczyć się 
jeszcze grać na saksofonie.

Po ostatnim konkursie w Por-
tugalii otrzymała kilka zaproszeń 
do Rumunii, Bułgarii, więc oczy-
wiście chętnie z nich skorzysta. 
Najwyższe wyróżnienie festiwa-
lu, przyjęcie u mera miasta Siea, 
zwiedzanie Lizbony i innych prze-
pięknych miast tego kraju, nowe 
przyjaźnie – wszystko to oczy-
wiście cieszy, ale i zobowiązuje. 
Młoda, utalentowana wokalistka 
dobrze to wie i robi wszystko, by 
swe sukcesy utrwalać.

Helena Gładkowska
Fot.  Marian Paluszkiewicz

Najmilsze są chwile w rodzinie



 Jak podkreśliła na wstępie 
obrad Maria Wieloch, prezes 
Stowarzyszenia „Rodzina Po-
narska”, w tym roku przypada 
75. rocznica zamordowania w 
Ponarach największej grupy pol-
skiej młodzieży, bo około 100 
dziewcząt i chłopców, którzy 
zginęli 5 i 30 maja, po kilkumie-
sięcznych męczarniach w aresz-
cie na Ofiarnej i więzieniu na 
Łukiszkach. Młodemu pokole-
niu Polaków poświęcona została 
także, wydana w 2016 r., książka 
„Wilno – krew i łzy. Ponary” au-
torstwa Danuty Szyksznian. 

– Była ona jedną z tych mło-
dych dziewcząt, sanitariuszek, 
która też siedziała na Łukisz-
kach i cudem uniknęła zamor-
dowania w Ponarach. Ta książka 
poświęcona jest jej koleżankom 
i kolegom – powiedziała prezes.

Maria Wieloch poinformo-
wała również, że każdy z uczest-
ników wydarzenia otrzyma bro-
szurę autorstwa gościa spotka-
nia, Piotra Niwińskiego „Ponary 
– miejsce ludzkiej rzeźni” oraz 
zaprezentowała nowe, polsko-
-litewskie wydawnictwo IPN 
„Sowiecki aparat represji wobec 
litewskiego i polskiego podzie-
mia 1944–1945”. Jak podkreśliła, 
książka jest dowodem na to, że 
„coś w stosunkach polsko-litew-
skich idzie w dobrym kierunku” 
i można mieć nadzieję, że za 
kilka lat, w ramach podobnego 
wydania, pojawią się dokumenty 
dotyczące zbrodni w Ponarach. 

– Pozwolę sobie podzielić się 
z Państwem kilkoma moimi re-
fleksjami – mówił, rozpoczyna-
jąc swój wykład „Zbrodnia Po-
narska – tragiczna konsekwen-
cja okupacji Wileńszczyzny”, 
Piotr Niwiński – Wszyscy prze-
wodnicy, którzy kiedykolwiek 
oprowadzali mnie po Wilnie, 
rozpoczynali od tego, że Polacy i 
Litwini, to jedna rodzina, a jak to 
w rodzinie, zdarzają różnice, zło-

ści. Więcej nas jednak łączy niż 
dzieli. To piękne sformułowanie, 
jednak dzisiaj chciałbym zwrócić 
uwagę głównie na to, co nas dzie-
li. W kontekście Ponar wydaje 
mi się to słuszne. Pracownik 
IPN podkreślił, że można wy-
różnić przede wszystkim trzy 
elementy, które dzielą narody 
polski i litewski: postrzega-
nie historii, miasto Wilno oraz 
międzynarodowe sojusze, ja-
kie wybraliśmy.  Podczas, gdy 
Polacy wybrali sojusz z Francją 
i Wielką Brytanią, do których 

dołączył w czasie wojny także 
wróg Polski, Związek Sowiecki, 
Litwa za swojego głównego wro-
ga uważała właśnie sowietów. 

– De facto, po 1941 roku 
Litwa widziała w III Rzeczy nie 
tyle sojusznika, co większe na-
dzieje wiązała z jej zwycięstwem 
– mówił historyk, podkreślając, 
że w Europie istniało wiele po-
dobnych przykładów – Na to 
wszystko nakłada się element, 
który my, polscy historycy, czę-
sto pomijamy – jasna, od po-
czątku zaplanowana, zbrodnicza 

polityka III Rzeszy, powiedzmy 
wprost, Niemców – podkreślał 
Niwiński, na potwierdzenie 
przytaczając wydarzenia z wrze-
śnia 1939 r. na Kaszubach. 

– Nieprawdą jest, że wojna 
z czasem niosła rozstrzeliwa-
nia. Masowe rzezie zaczęły się 
pierwszego dnia wojny, bo były 
zaplanowane. I tak należy pa-
trzeć na zbrodniczą politykę nie-
miecką, która w 1941 r. weszła 
na teren Wileńszczyzny, na teren 
Litwy – podkreślił historyk. 

Jak wyjaśnił Niwiński, ten 
zbrodniczy plan, realizowany na 
Litwie, miał na celu wymordo-
wanie wszystkich Żydów, nieza-
leżnie, jakiego państwa byli oby-
watelami. W przypadku Pola-
ków dotyczył on wymordowania 
elity Wileńszczyzny, która mogła 
się Niemcom przeciwstawić. W 
tym celu formowano specjalne 
oddziały. 

– Może pójdę bardzo daleko. 
Przepraszam wszystkich Litwi-
nów na sali, jeżeli poczują się 
urażeni, ale ta akcja była też po 
myśli Litwy. 
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Ponary – wciąż odkrywana 
fabryka śmierci

Na sali nie zabrakło reprezentantów młodego pokolenia z różnych zakątków Wileńszczyzny

Maria Wieloch i Markas Zingeris
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Bo pozbawienie społeczeń-

stwa polskiego elity na Wileńsz-
czyźnie osłabiało je również w 
kontekście mającej się zakoń-
czyć, gdzieś tam w przyszło-
ści, wojny i wtedy zaistniałaby 
możliwości przejęcia ostatecz-
nie władzy przez Litwę nad 
Wileńszczyzną. Było to na rę-
kę Litwinom, co nie znaczy, że 
oni byli sprawcami tej zbrodni. 
To zbrodnicza ręka niemiecka, 
zbrodnicza III Rzesza miała taki 
plan – wyjaśniał. 

Kim byli członkowie polskiej 
elity? Historyk przywołał nazwi-
ska niektórych spośród zamor-
dowanych Polaków. 

Wymienił światowej sławy 
lekarza, prekursora onkologii 
prof. Kazimierza Pelczara, praw-
nika, profesora nauki skarbo-
wości i prawa skarbowego na 
USB w Wilnie Mieczysława 
Gutkowskiego; aktora i reżysera 
Karola Wyrwicz-Wichrowskie-
go, zasłużoną działaczkę harcer-
ską i niepodległościową Wandę 
Rewieńskią, proboszcza parafii 
Ducha Świętego ks. Romualda 
Świrkowskiego, proboszcza pa-
rafii św. Piotra i Pawła ks. Tade-
usza Zawadzkiego, komendant-
kę grupy łączniczek AK Marię 
Tomkiewicz „Grażynę”. Piotr 
Niwiński podkreślał przede 
wszystkim ofiarność i poświęce-
nie młodzieży, która angażowała 
się w działalność konspiracyjną.

Historyk zauważył, że Pona-
ry są nadal tematem nieznanym. 

– Przyjmuje się, że około 
70 tysięcy, głównie obywateli 
polskiej narodowości żydow-
skiej, zakończyło tam swoje 
życie. Ale byli to też Polacy, 
obywatele polscy polskiej na-
rodowości. Ilu ich było? Nie 
jestem w stanie powiedzieć. 
Badania tak naprawdę nawet 
jeszcze się porządnie nie za-
częły. Mówimy między 2 a 20 
tysięcy. Co to znaczy? To tak, 
jakby powiedzieć, że w czasie 
wojny zginęło między 6 a 60 
mln. ludzi. –  stwierdził Piotr 
Niwiński. – Ponary są takim 
elementem, który jest nadal 
zapomniany. Dopiero teraz, 
dzięki ciężkiej pracy Stowa-
rzyszenia „Rodzina Ponarska” 

wróciły do podręczników hi-
storii i przychodzą do pamięci 
ludzi. Kiedy 10 lat temu na 
konferencji we Wrocławiu czy 
Szczecinie mówiłem „Ponary”, 
wszyscy się zastanawiali się, 
o co chodzi. Nikt nie kojarzył 
tego z Treblinką, z Oświęci-
miem, z Piaśnicą, z Babim Ja-
rem. Teraz Ponary stają gdzieś 
w naszej wyobraźni, w naszej 
pamięci – podkreślał badacz. 

– Ponary to temat okrutny, 
temat jeszcze niewyczerpany, te-
mat, do którego trzeba będzie 
wracać – zakończył swój wykład 
historyk.  O tym, że temat Ponar 
jest jeszcze zupełnie niezbada-
ny, przekonywał także dyrektor 
Państwowego Muzeum Ży-
dowskiego im. Gaona w Wil-
nie, Mark Zingeris. W ramach 
przygotowań do odnowienia ze-
społu pomników muzeum prze-
prowadziło w Ponarach prace 
archeologiczne, które pokazały, 
jak mylące były dotychczasowe 
szacunki.  

– Nasze odkrycia pokaza-
ły, że statystyka sowiecka była 

bardzo niedokładna, że teryto-
rium Ponar jest znacznie więk-
sze niż uważano dotychczas. Do 
obecnych 19 ha musielibyśmy 
dodać jeszcze co najmniej 30 
ha. Odkryliśmy sześć nowych 
dołów miejsc mordu. Nikt nie 
wie, czyje zwłoki tam spoczywa-
ją – podkreślał Markas  Zingeris. 
Jak duży jest teren, na którym 
zakopywano zwłoki? Niedaw-
no robotnicy Kolei Litewskich 
znaleźli szczątki ludzkie tuż przy 
torach kolejowych, nieopodal 
Ponar. Wiele więc jeszcze może-
my się dowiedzieć. 

Łącznie odkrytych zostało 48 
nowych obiektów, w tym m.in. 
tunel, którym uciekali skazańcy. 
Obecnie trwają prace badawcze 
w archiwach litewskich, niemiec-
kich, izraelskich, amerykańskich. 

– To, że pod ziemią dzięki 
nowoczesnemu sprzętowi zosta-
ły odkryte nowe linie kolejo-
we, wskazuje na to, że to była 
ogromna fabryka śmierci, która 
powinna być znana w Europie 
i na świecie – podkreślił dyrek-
tor Państwowego Muzeum Ży-
dowskiego im. Gaona w Wilnie. 
– Będziemy starali się przeko-
nać Ministerstwo Kultury, że 
w Ponarach powinno powstać 
muzeum, ale cały teren też powi-
nien stać się miejscem otwartym 
dla zwiedzających – mówił Mark 
Zingeris. Dyrektor Państwowe-
go Muzeum Żydowskiego im. 
Gaona w Wilnie zaznaczył, że 
zgromadzone zbiory dotyczące 
zbrodni ponarskiej są tak duże, 
że wystarczą, by wypełnić nowe 
muzeum. Podkreślił, że liczy na 

współpracę ze stroną polską, tak 
w wymianie doświadczeń, jak i 
przekazaniu polskich materia-
łów do przyszłego muzeum.

Podczas konferencji miała 
miejsce prapremiera filmu Bro-
nisława Bubiaka „Ponary – nóż 
w serce”, który powstał na bazie 
wypowiedzi i wspomnień osób 
mających związek z Ponarami. 
Jest to bardzo osobiste świadec-
two osób, których ten temat do-
tknął osobiście, co podkreślone 
zostało w pierwszych minutach 
filmu.  W czasie konferencji or-
ganizowanej w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie spotkały się 
osoby, których ten temat doty-
czy osobiście, czyli członkowie 
Stowarzyszenia „Rodzina Pona-
rska”, ale także bardzo duża gru-
pa mieszkańców Wileńszczyzny, 
reprezentantów młodego po-
kolenia. Duża grupa młodzieży 
przyjechała z Gimnazjum im. 
Konstantego Parczewskiego w 
Niemenczynie. Tak jak w więk-
szości wydarzeń o tematyce hi-
storycznej, w konferencji uczest-
niczył również ze swoimi ucznia-
mi Wiktor Łozowski, nauczyciel 
historii w Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Wilnie. 

– Udaje nam się zachęcać 
młodzież do udziału w tego ro-
dzaju wydarzeniach. Zapewne 
ma na to wpływ fakt, że pod-
jęliśmy decyzję, by taką poza-
lekcyjną aktywność uwzględnić 
w ocenianiu, ale nie tylko to 
ma znaczenie. Nie brakuje w 
naszej szkole uczniów, którzy po 
pierwszych zachętach naprawdę 
zainteresowali się historią – pod-
kreślał nauczyciel w rozmowie z 
„Kurierem Wileńskim”. 

Dni Ponarskie, w ramach 
których odbyła się konferencja, 
trwają w Wilnie od 19 do 24 
września. Organizowane są 
przez Stowarzyszenie „Rodzina 
Ponarska” wraz z Minister-
stwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Urzędem do 
Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz Związ-
kiem Polaków na Litwie. Part-
nerem wydarzenia jest Instytut 
Pamięci Narodowej.                 

Ilona Lewandowska 
Fot. Wiktor Jusiel, L24.lt

W konferencji uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia „Rodzina 
Ponarska” 

Przyjmuje się, że oko-
ło 70 tysięcy, głównie 
obywateli polskiej na-
rodowości żydowskiej, 
zakończyło tam swoje 
życie. Ale byli to też Po-
lacy, obywatele polscy 
polskiej narodowości
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Skąd markotność bierzysia (1)

A że klasykiem w naszym 
gatunku zasłużenie 
znajduisia świętej pa-

mięci Stanisław Bielikowicz, to 
musi nie z drogi przypomnieć 
jegu jesienne rozmyślani. „Ktoż 
wie, czy wszystkie ludzi, kiedy 
lata konczysia, a jesień, tak aku-
ratnie, jeszcze nie nadeszedszy, 
czuju co jakości markotność tak 
weźmi brać za serca… Drugi raz 
człowiek zawszystkim przybiw-
szysia chodzi, jakby jaka bieda 
komu zrobiwszy. I to żeb czy 
jakie zgryzoty, czy niepowodze-
ni, czy bądź jaka druga przyczy-
na… A tu nic! Tylko markotnie 
i pod łyżeczku ciśni. Ja przódy 
myślawszy, co człowieku pod 
starość to i bez przyczyny mar-
kotnie robisia, bo jak mówisia, 
młodość nie wieczność, śmierć 
nie wasela. Ale dlatego, nie. 
Znam ja jedna ludzina na wio-
sce, która – wiary nie dacie – sto 
dziewięć lat konczywszy i wo już 
sto dziesiąty rok jej poszedłszy. 
I nijakiej markotności u jej nie 
najdziesz! Pamięć, wiadomu, u 
jej skurczywszysia, jak ten kap-
szuk, twarz pomarszczywszysia, 
jak jabka pieczona. 

I haniebnie lubi ona telewi-
źjon oglądać, to całymi dniami, 
na zydelku siądszy patrzy i śmie-
isia, kiedy co facetnego poka-
zuju, czy płaczy, kiedy wezmu 
pokazywać cóści takiegu, co i 
młodemu płakać chcesia… Zna-
kiem tego nie w latach musowie 
szukać przyczyny markotności. 
Wo, choćby i dla mnie do setki 
jeszcze, dziękować Bogu, szmat 
latów brakui, ale ot bywszy kie-
dyści taka zdarzenia! Dwóch 
słuchaczów w zakład byli 
poszedłszy na kontu tego, wiela 
Wincuku lat? Jeden mówiwszy, 
że dawno już ja osiemdziesiątka 
przeżergnewszy, a drugi, co niby 
Wincuk, to zawszystkim niestary, 
tylku z fanaberiów tak dziwaczy-
ska, starego udając. Nu i do radyi 

byli napisawszy, żeb roztłuma-
czyć, kto wygrał ten zakład. Nicht 
nie wygrał. Nu, a na konto latów, 
tożesz każdy chciałby, żeb cała 
życia byłby młodym, ale czas 
leci jak sfiksowawszy i nie ma 
kiedy latów policzyć. Nu, ale 
miawszy ja szukać przyczyny, 
skąd markotność na człowieka 
nadchodzi… Aha, to wyroż-
szy i wyhodowawszysia ja sród 
lasów, to haniebnie jak lubia 
chodzić czy po grzyby, czy po 
jagody, a choćby i tak. A grzy-
bów bywa różnych, tych czło-
wieczych, wiadomu. Borowików, 
rydzów, podosiniaków, lisiczków, 
syrojeżków, lapszuków… A i 
tych, co psiacze… 

Jednu słowu, każdy, kto 
ochoty nabrawszy, pojedzi do 
lasu, z pustym ksozykiem nie 
wrócisia… To i myśla ja wtedy 
sobie, co musowie zjeździć, 
żeby choć na kućja posuszyć 
akuratnego grzyba, bo kiedy-
ści był kupiwszy na rynku, to 
wszystkie robakami stoczone. 

Aha, to dogadalisia my z Pio-
trukiem, który maszyna ma 
i pojechali ranińku do dnia, 
jeszcze przed wschodem 
słonca, bo wiadomo, co po 
grzyby najlepiej rano chodzić. 
Przyjeżdżami do lasu, a tam 
już na każdej drożce czy stecce 
niewidana moc maszynów, 
motocykletów, autobusów. 
Musi niektóre już z wieczoru 
nadjechawszy. „Ale takiej 
biedy – myśla – moje grzyby 
przy mnie zostanąsia”. 

Ludzi moje kochane! Na 
swoim życiu nie widziawszy ja 
takiej grzybobrani – a idź ona 
na rojsty! Przez las idzi taka 
tyraliera, nie równiując, jak wój-
ska na manewrach. A drugie z 
grabkami, żeb oni i skiślib. Por-
chaju, gdzie tylko mech poroż-
szy, trawa czeszu… To caluśki 
las, jakby parsiukami poryty. 
To po tym napadzie nie tylko 
dobrego grzyba nie najdziesz- 
ale i muchomora nie zostanisia. 
Który psiaczy, czy robaczywy, to 

butami zdratowany. Zato papie-
rów, łusków od jajków, worków 
płasmasowych, butelków, pusz-
ków – choć wozem wieź. Las 
wygląda po tych grzybiarzach, 
jak dziaduk mój mówiwszy – 
czy świni jedli, czy szlachta 
popasywałasia… A już żeby 
posłyszeć ptaszka śpiewają-
cego, czy żywioła lesna oba-
czyć, to i gawędy nie ma. 
I obacz, toż nie bądź jakie 
obłeuchi przyjechawszy na ta 
grzybobrania, ale ludzi, dru-
gie i po szkołach przetarszysia, 
poduczone, a ichnia zachowa-
nia w lesie zawszystkim nie 
człowiecza. Las, wiadomu, ni 
on mój, ni on wasz. Wspólny, 
wszystkich - i czemuż? Zbie-
rajcie na zdrowia czy jagody, 
czy grzyby: chwyci ich wszyst-
kim. Ale żeb mech popchać, 
trawa czesać, nyć… 

To dlatego przeciwnie i 
hadko. Onufrowa zaczeła mnie 
łajać: „Jaka twoja bieda? – mówi 
– porchaju, niechaj porchaju. 
A ty nie suń palcy pomiędzy 
drzwiów. Mech odrośni – i takiej 
biedy…”. „Nie, Onufroweczka, 
nie odrośni. Nie odrośni i kiedy 
tak dalej pójdzie, to za kilka 
lat zawszystkim nie będzi ni 
jagódki, ni grzybka, ni żywiołki 
lesnej…” 

Dalszy ciąg „markotności” 
za tydzień, a ja myśla, czy co 
za czterdzieści lat pomienia-
łasia? I w polskich lasach, i 
w naszych? Kudy! Niedawnu 
Hieronim, grzyby zbierając, w 
pastka wlaz, bo dużu kto dzie-
kie żywiołki łapi na jedzenia. 
A czarnicy od maszynowego 
„czochrania” na hektarach po-
przepadawszy… Oj, nie ma co 
gadać, bo nie ma co słuchać! 
To roźwitujamsia na dziś, z na-
dzieju lepszegu jutra i mówiąc 
„wszystkiego dobrego”. 

Wincuk Bałbatunszczyk 
z Pustaszyszek 

Ot, jakuści przyjęta przyrównywać. Czasy dawniejsze i dzisiejsze, dziwy kiedyściejsze i cudy 
teraźniejsze. A czy tak wielka między imi różnica? Bożesz niektóre rzeczy zostająsia nie-
zmienne od czasów Adama i Ewy. 
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Dokument z nazwiskiem w oryginalnej pisowni
otrzymają uczestnicy akcji „Łap Kartę Polaka”

Do Gimnazjum im. Mi-
chała Balińskiego w 
Jaszunach w czwartek 

zaproszono sekretarz Wydzia-
łu Konsularnego Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
Wilnie, Irminę Szmalec. Wy-
pełnianie formularzy i rozmo-
wy z przyszłymi posiadaczami 
Karty Polaka przeciągnęły się 
do późnego wieczora.

„Cieszę się, że jest tak 
spore zainteresowanie, co 
mnie pozytywnie zaskoczyło, 
gdyż organizatorzy wspomi-
nali o kilkunastu chętnych 
osobach, a państwa jest dużo 
więcej. Cieszę się, że wystąpili 
Państwo z taką inicjatywą i 
zaprosili do siebie” – przy-
witała licznie zgromadzonych 
w szkolnej sali sekretarz wy-
działu konsularnego.

Jaszunianie składają 
wnioski o Kartę Polaka już 
po raz drugi. Przed kilkoma 
laty w obecności przedstawi-
cieli konsulatu o dokument 
potwierdzający przynależ-
ność do narodu polskiego 
wystąpili wszyscy nauczyciele 
z polskiej szkoły w Jaszunach, 
uczniowie starszych klas, ich 
rodzice.

– Kiedy pojawiła się moż-
liwość otrzymania Karty Po-
laka, wiedziałam, że chcę ją 
mieć. Nie zastanawiałam się 
absolutnie nad przysługujący-
mi ulgami czy jakimiś korzy-
ściami materialnymi wynika-
jącymi z jej posiadania. Dla 
mnie to była radość posiada-
nia Karty Polaka, dokumentu 
z symbolem Polski, możliwość 
napisania swego nazwiska i 
imienia po polsku, bez znie-
kształceń. Uważam, że to za-
szczyt i radość dla nas, że ma-
my taką możliwość – mówiła 
„Kurierowi Wileńskiemu” wi-
cedyrektorka Gimnazjum im. 

Michała Balińskiego w Jaszu-
nach, Andżeła Dajlidko.

Jak doszło do kolejnej ak-
cji?

– Na pomysł zorganizowa-
nia akcji „Nie czekaj kolej-
nych 10 lat, łap Kartę Polaka!” 
wpadliśmy podczas jednego 
z zebrań Ruchu Młodzieży 
Polskiej (RMP). We wrześniu 
mijającego roku przypada 
właśnie 10. rocznica ustano-
wienia Karty Polaka, dlate-
go postanowiliśmy uczcić to 

ważne wydarzenie. Tak więc 
nasze działanie rozpoczęło się 
od pomysłu – o początkach 
akcji opowiada koordynator, 
Tomasz Pieszko z RMP.

Od idei do czynu droga 
nie była daleka, zwłaszcza że 
koledzy z entuzjazmem po-
parli ten pomysł. Zaczęli od 
zapoznania się z zasadami 
przyznawania Karty Polaka, z 
uprawnieniami posiadaczy, na-
wiązali kontakt z Wydziałem 
Konsularnym Ambasady RP 
w Wilnie, zamieścili informa-
cję w internecie.

„Chcesz mieć imię i na-
zwisko zapisane w oryginale, 
zniżkę na transport i bezpłat-
ny wstęp do muzeów w Pol-

sce i wiele innych świetnych 
ofert? Nie czekaj kolejnych 
10 lat i łap Kartę Polaka. Każ-
dy Polak na Wileńszczyźnie 
ma prawo do uzyskania doku-
mentu, który potwierdza jego 
narodowość – Kartę Polaka. 
Polski Sejm ustanowił ją już 10 
lat temu, dlatego korzystajmy 
z możliwości, jakie nam daje!” 
– napisali na Facebooku mło-
dzi ludzie z Ruchu Młodzieży 
Polskiej.

– Wynik akcji przerósł 

nasze oczekiwania: miało się 
zgłosić 15 osób, przyszło około 
60. Otrzymaliśmy ponad 300 
proc. odzewu od naszych ró-
wieśników, przyjaciół, również 
ludzi starszych, nie tylko z Ja-
szun, ale też z  Solecznik – cie-
szył się inny działacz RMP z 
Jaszun, Kazimierz Liplański.

Na spotkanie do Jaszun 
przyjechali również rodzice 
oraz uczniowie z Gimnazjum 
im. Jana Śniadeckiego w So-
lecznikach.

– Jestem Polką, Polakami 
są również moi rodzice. Cieszę 
się, że jest możliwość otrzy-
mania dokumentu, który po-
twierdza moją przynależność 
do narodu polskiego. Co jest 

dla mnie ważne, to możliwość 
poprawnego zapisu mego 
imienia i nazwiska – mówiła 
maturzystka Gimnazjum im. 
Jana Śniadeckiego, Gabrielė 
Pietrašun, która w polskim do-
kumencie będzie miała zapisa-
ne imię Gabriela Pietraszun.

Na spotkanie z przedstawi-
cielką ambasady przychodzo-
no całymi rodzinami. Matu-
rzystka Karolina Bogdziewicz 
wystąpiła z wnioskiem o przy-
znanie Karty Polaka razem ze 
swymi rodzicami.

– Nie liczę na żadne ko-
rzyści wynikające z faktu po-
siadania Karty Polaka, nie 
planuję studiów w Polsce. Tak 
jak moi rodzice, jestem Po-
lką, pragnę mieć dokument 
potwierdzający narodowość – 
mówiła Karolina.

Inicjatorzy akcji z RMP 
mają już na swym koncie kil-
ka patriotycznych wydarzeń. 
Popularnością cieszyła się pro-
pozycja „Nazwisko po polsku, 
bo jestem Polakiem”, w któ-
rej młodzi ludzie zachęcali do 
zapisywania swego imienia i 
nazwiska po polsku w prze-
strzeni nieoficjalnej, czyli na 
Facebooku. 

Podczas kolejnej akcji 
RMP-owicze uczcili Dzień 
Niepodległości Polski i 11 li-
stopada wzięli udział w po-
chodzie z biało-czerwonymi 
flagami przez Soleczniki. 

Zaś w przededniu 2 ma-
ja, Dnia Polonii i Polaków za 
Granicą, rzucili hasło „Polska 
flaga w polskim domu” i za 
symboliczne 1 euro udostęp-
niali miejscowym Polakom 
biało-czerwone flagi.

Formalnie stowarzyszenie 
zaczęło istnieć 8 sierpnia 2017 
roku. Organizacja jest otwarta 
na nowe działania.

Maria Janowska

Ruch Młodzieży Polskiej, działający w Jaszunach oraz Solecznikach, zainicjował akcję zachęca-
jącą do wnioskowania o Kartę Polaka. Jej wynik przerósł oczekiwania organizatorów – zgłosiło 
się dużo więcej chętnych niż się spodziewano. 

Jaszunianie wnioskowali o Kartę Polaka całymi rodzinami Fot. autorka
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Cemach Szabad – jedna z postaci
najbarwniejszych dawnego Wilna

Wąska, pozbawiona 
kanalizacji, bruko-
wana „kocimi łba-

mi”, z wysokimi chodnikami 
wyłożonymi drewnem. Świat 
handlu, barwnych postaci, 
szyldy w języku rosyjskim, 
polskim i jidysz. Gwar i za-
chwalanie towaru..

Żydzi wileńscy starali się 
kształcić swoje dzieci. Młody 
Szabad studiował w Moskwie, 
Heidelburgu i Berlinie, gdzie 
uzyskał doktorat. Podczas 
pierwszej wojny światowej 
służył jako lekarz w armii ro-
syjskiej. Ratował ludzi przed 
epidemiami i głodem. Po po-
wrocie do Wilna włączył się 
bardzo aktywnie w działal-
ność jako lekarz, filantrop i 
działacz społeczny. Od 1919 
roku wchodził w skład Rady 
Miejskiej, był prezesem gminy 
żydowskiej, organizował opie-
kę społeczną i szkolnictwo 
żydowskie. Redagował dwuty-
godnik „Fołksgezunt” (Zdro-
wie Ludu). W 1928 roku został 
senatorem II kadencji Senatu 
Rzeczypospolitej z listy Bloku 
Mniejszości Narodowych. Pro-
wadził jednocześnie działal-
ność naukową. Napisał szereg 
książek, w których poruszał 
problemy medycyny, higieny i 
migracji ludności.

Wymieniając wszechstron-
ną działalność Cemacha Sza-
bada, nie sposób pominąć fak-
tu, że był współzałożycielem i 
członkiem powstałego w 1925 
roku Żydowskiego Instytutu 
Naukowego (JIVO). Placów-
ka miała na celu ześrodkowa-
nie twórczości naukowej w ję-
zyku jidysz, przede wszystkim 
zaś scentralizowanie badań 
naukowych nad językiem i li-
teraturą, wyszkolenie pracow-

ników naukowych, rejestrację 
wszelkich przejawów żydow-
skiego życia kulturalnego w 
świecie. Zgromadziła w swej 
nieistniejącej już siedzibie, 
przy ul. Antoniego Wiwulskie-
go, przeogromne zbiory dzieł 
piśmiennictwa, sztuki i nauki. 
Podczas wszystkich okupacji 
Wilna były one niszczone albo 
rozkradane. To, co przetrwało i 
udało się wywieźć, znalazło się 

w Nowym Jorku. Powstał tam 
JIVO, który przechowuje oca-
lone wileńskie archiwa swego 
poprzednika. 

W Wilnie są dwa miejsca 
upamiętnienia zacnego oby-
watela. Pierwsze z nich to 
pomnik, który znajduje przy 
ulicy Mėsinių (Jatkowej), na-
przeciwko domu, w którym 
urodził się Cemach Szabad.  
Pomnik, dłuta wileńskiego 

rzeźbiarza Romualdasa Kvin-
tasa, został odsłonięty w 2007 
r. Powstał  dzięki inicjatywie 
i ze środków Funduszu Li-
twaków. Inspiracją dla artysty 
stały się wspomnienia rosyj-
skiego pisarza, Kornieja Czu-
kowskiego, który w 1912 roku 
odwiedził Wilno.

Czukowski pisał wówczas: 
„Leczył dzieci i ludzi ubogich. 
Kiedy przychodziła do niego 
mała, chora dziewczynka, za-
miast leków przepisywał jej 
mleko i paczkę żywnościo-
wą. Następnego dnia ta sama 
dziewczynka przynosiła swo-
jego kotka, a po kilku dniach 
pod drzwiami czekała już ca-
ła gromadka dzieci”. Pomnik 
przedstawia doktora rozma-
wiającego z małą dziewczyn-
ką, która przynosi do niego 
kotka. 

– Czukowski dwukrotnie 
przyjeżdżał do Wilna. W 1912 
roku dawał wykłady o literatu-
rze. Wtedy też poznał doktora 
Szabada, którego osobowość 
wywarła wielkie wrażenie na 
rosyjskim pisarzu i tłumaczu. 

Cemach Szabad (Zemach Shabad) był niezapomnianą postacią żydowskiego Wilna – „Jerozolimy 
Północy” – tak miasto ochrzczono na świecie. Przyszedł na świat w 1864 roku przy ul. Jatkowej 
(Mėsinių). To była typowa, wileńska żydowska uliczka w tzw. drugiej części getta. 

W 2007 roku na terenie byłego getta żydowskiego odsłonięto po-
mnik legendarnego, wileńskiego lekarza

W miejscu, gdzie obecnie znajduje się lokum Żydowskiego Centrum In-
formacji i Kultury, stał dom, w którym urodził się Cemach Szabad

 Cemach Szabad 
(Zemach Shabad) 
był niezapomnianą 
postacią żydowskie-
go Wilna – „Jerozo-
limy Północy” – tak 
miasto ochrzczono 
na świecie. Przy-
szedł na świat w 
1864 roku przy ul. 
Jatkowej (Mėsinių) 
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ze str. 14 » Cemach Szabad — jedna z postaci najbarwniejszych dawnego Wilna

Wileński lekarz stał się 
prototypem słynnego doktora, 
który leczył chore zwierzęta 
w przerobionej przez Czu-
kowskiego wersji bajki Hugh 
Lofting’a „Doctor Dolittle”. 
Bajkę rosyjskiego pisarza 
„Doktor Ojboli” pokochały 
miliony dzieci. W 1920 roku 
Czukowski przyjechał ponow-
nie z chorą na gruźlicę córką, 
która tu przechodziła kurację 
– opowiada Irina Guzenberg, 
autorka przewodnika po ży-
dowskim Wilnie, zatytułowa-
nego „Śladami litewskiej Je-
rozolimy”.

Zakątek Wilna, w którym 
stanął pomnik, niewiele ma 
dziś wspólnego z wyglądem 
z czasów doktora Szabada. 
Zadbana uliczka bez oznak 
życia, puste podwórka, za-
chował się niewielki fragment  
„kocich łbów”. Całkowicie też 
zmienił się wygląd pobliskiej 
ulicy Rudnickiej, mocno znisz-
czonej podczas drugiej wojny 
światowej. Nie przetrwało nic 
z ducha dawnego Wilna…

Drugie upamiętnienie 
imienia doktora Szabada 
znalazło wyraz w 2014 roku 
na gmachu szpitala im. My-
kolasa Marcinkevičiusa, przy 
ul. Kauno 7. Jest to tablica 
z trójjęzycznym tekstem: po 
litewsku, angielsku i w jidysz: 
„W budynku tym pracował 
głośny lekarz Litwy, humani-
sta, działacz społeczny, dusza 
Wileńskiego Towarzystwa Ży-
dowskiego dr Cemach Szabad 
1864-1935”. Tablicę ku czci le-
gendarnego lekarza odsłonię-
to z okazji 150. rocznicy jego 
urodzin. 

Cemach Szabad praco-
wał w szpitalu, gdzie bezpłat-
nie byli leczeni najbiedniej-
si mieszkańcy Wilna. Z jego 
inicjatywy założony został 
przytułek dla sierot, a matkom 
niemowląt bezpłatnie dawano 
mleko, paczki żywnościowe i 
ubrania. Założona przez nie-
go organizacja dobroczynna 
wspierała 11 szkół, w których 
codziennie dzieci dostawały 
ciepłe posiłki.

Wędrując po Wilnie, znaj-
dziemy wiele miejsc przypo-
minających o obecności Ce-
macha Szabada w naszym 
mieście.

 – Wiadomo, jest pięć ad-
resów, pod którymi w różnych 
okresach życia mieszkał. To 
dom nr 7 przy ul. Domini-
kańskiej, Zawalna (Pylimo) 
2, Sadowa (Sodų) 4,  Wielka 
Pohulanka 18 i 9 ( J. Basana-
vičiaus 20 i 15), Styczniowa 8 
(Giedimino 34) – opowiada 
Irina Guzenberg. 

Wileńskie ślady Cemacha 
Szabada prowadzą jeszcze 
do parku, na terenie które-
go znajduje się przychodnia 
i szpital, popularnie zwane 
przez wilnian „specówką”, po-
nieważ w swoim czasie leczyli 

się tam głównie prominenci 
partyjni. W parku, na dawnej 
Pośpieszce, dziś koniec Anto-
kola, Szabad założył kolonię 
dla dzieci, przysposabiając 
młodzież także do pracy na 
roli. Społeczność żydowska 
miasta na znak wdzięczności 
dla lekarza wzniosła tam po-
mnik. Podczas okupacji został 
zniszczony. Dzięki dozorcy – 
Polakowi – brązowe popiersie 
zostało uratowane. Przecho-
wywane jest dzisiaj w Pań-
stwowym Muzeum Żydow-
skim Gaona na Nowogródz-
kiej (Naugarduko). 

Cemach Szabad zmarł w 
Wilnie w 1935 roku. W dniu 
pogrzebu nieczynne były nie 
tylko żydowskie sklepy i orga-
nizacje, ale także miejskie ban-
ki, instytucje. Ponad 30 tysięcy 
osób odprowadzało Dokto-
ra na miejsce jego wieczne-
go spoczynku na wzgórzach 
Holenderni, między Antoko-
lem a Zarzeczem, gdzie po-
chowanych było wielu innych 
zasłużonych Żydów. Wśród 
nich – Hirsz Klaczko, ojciec 
Juliana Klaczki, znanego pi-
sarza, historyka i poety, wy-
dawcy – Manet Romm i Abel 
Syrkin, poeta Abraham Dowa 
Lebenson, Matyjas Straszun, 
twórca biblioteki żydowskiej 

w Wilnie. W 1961 roku wła-
dze miasta podjęły decyzję o 
likwidacji cmentarza. Nagro-
bek Cemacha Szabada i kilku 
innych przeniesiono na cmen-
tarz Suderwiański w dzielnicy 
Wirszuliszki. Na wzgórzach 
Holenderni, w ziemi starego 
kirkutu, pozostało około 70 
tysięcy – odtąd już bezimien-
nych Żydów – mieszkańców 
Wilna. Na ich grobach powstał 
w 1975 r. tzw. pałac usług ry-
tualnych.

Nie zachował się też dom, w 
którym przyszedł na świat Ce-
mach Szabad. Na miejscu znisz-
czonej podczas drugiej wojny 
światowej kamienicy, pod adre-
sem Mėsinių 3A/5, w 2007 roku 
zbudowano nową. Z inicjatywy 
samorządu stołecznego założo-
no tu Żydowskie Centrum In-
formacji i Kultury.

Justyna Giedrojć
Fot. Marian Paluszkiewicz, 

archiwum

Publikacja z cyklu litewskie 
dziedzictwo kulturowe - 
wspólne bogactwo wszyst-
kich narodów.  Projekt jest 
częściowo finansowany 
przez Departament Mniej-
szości Narodowych i rządu 
Republiki Litewskiej.

 Fragment ul. Jatkowej (Mėsinių) za czasów Cemacha Szabada

Cemach Szabad
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Dragon egzaminuje nowy 
rodzaj sił zbrojnych RP

„Nasze ćwiczenia są trans-
parentne i cyklicznie odbywa-
ją się co dwa lata, przemien-
nie z ćwiczeniami Anakonda. 
Zapraszamy na nie obserwa-
torów ze Wschodu i z innych 
kierunków” – mówią.

Faktycznie, przedstawicie-
le wojsk FR są bardzo za-
interesowani obecnością na 
manewrach. Na poligonach 
przebywają ich obserwatorzy. 
Obecni są także „egzotyczni” 
przedstawiciele armii, m.in. z 
Korei Południowej czy Japo-
nii.

W tym roku w ćwiczeniach 
Dragon 2017 weźmie udział 
prawie 17 tysięcy wojsk róż-
nych rodzajów sił zbrojnych, 
3,5 tysiąca pojazdów techniki, 
w tym słynne czołgi Leopard i 
amerykańskie Abramsy. 

W powietrzu wspierać lą-
dowe działania będą samo-
loty SU 22, F-16, śmigłowce 
szturmowe i wsparcia, w mo-
rze wyjdą okręty wojenne, a 
całość dopełni nowo powoła-
ny rodzaj sił, Wojska Obrony 
Terytorialnej. Dla tych ostat-
nich to będzie prawdziwy 
„chrzest bojowy”.

Dragon 2017 to w bieżą-
cym roku najważniejsze wy-
zwanie szkoleniowo-obronne 
Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej. Udział w nich 
weźmie też reprezentacja 
kilkunastu państw członkow-
skich Przymierza Atlantyc-
kiego i państw tzw. sprzy-
mierzonych. Dragon 2017 to 
także współdziałanie z WOT 
i organami administracji pu-
blicznej.

Scenariusz ćwiczeń jest 
prosty. Połączone siły obron-
ne mają odeprzeć atak umow-

nego wroga, który zamierza 
odebrać Polsce terytorium i 
zasoby bogactw naturalnych, 
stąd też władze administra-
cyjne muszą współdziałać z 
powołanymi przez ministra 
obrony narodowej, Antonie-
go Macierewicza oddziałami 
OT. Obrona ma potrwać do 
momentu, gdy do walki wejdą 
główne siły uderzeniowe, woj-
ska lądowe i lotnictwo. 

Głównym teatrem działań 
pancerniaków i wojsk lądowych 
jest poligon Centrum Wojsk Lą-
dowych, największy w Europie, 
w pobliżu Drawska Pomorskie-
go na Pomorzu.

Już teraz w jego rejonie 
każdego dnia słychać kano-
nadę artylerii, wystrzały broni 
maszynowej, huk przelatują-
cych samolotów. W pobliżu 
lotniska w Szymanach (War-
mia i Mazury) zaplanowano 
desant wojsk powietrzno-de-
santowych, które będą musia-
ły odbić „zajęte terytorium”.

W czwartek na wspomnia-
nym poligonie drawskim me-
diom zaprezentowano siłę 
ognia, taktykę i możliwości 
bojowe połączonych sił zbroj-
nych RP wspieranych przez 
pododdziały sojuszniczych 
państw NATO. Na wielu z nas 
zrobiło to ogromne wrażenie.

Główny ciężar taktyczny 
bierze na siebie 12 Dywizja 
Zmechanizowana ze Szczeci-
na i 11 Dywizja Kawalerii 
Pancernej ze Świętoszowa. 
Zajęcia odbywają się także na 
dziesięciu, mniejszych i więk-
szych, poligonach lądowych i 
potrwają praktycznie do koń-
ca miesiąca.

Krzysztof Subocz
Fot. autor

Głównym teatrem działań pancerniaków i wojsk lądowych jest poli-
gon Centrum Wojsk Lądowych

Przegrupowanie współczesnej piechoty zmechanizowanej

Dragon 2017 to w bieżącym roku najważniejsze wyzwanie szko-
leniowo-obronne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

W środę w Zegrzu koło Warszawy uroczyście rozpoczęły się tegoroczne międzynarodowe ma-
newry Dragon 2017. Sztabowcy z MON oficjalnie mówią, że to nie jest retorsja za niedawne ćwi-
czenia wojsk Federacji Rosyjskiej i Białorusi Zapad 2017. 
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Towarowy tłok na południowym Bałtyku

Był nawet taki czas, kie-
dy to właśnie port w 
Kłajpedzie uchodził za 

lidera w całym basenie Mo-
rza Bałtyckiego pod względem 
dokonywanych w nim przeła-
dunków, głównie drobnicy. 

Teraz, według światowego 
rankingu tenże port nie pro-
si, ale wymaga gospodarczego 
wsparcia, a wszystko za spra-
wą rosyjskiego embarga i od-
wrócenia transportu towarów 
na inne kierunki. 

Przed miesiącem w Kłaj-
pedzie odbyło się, miejmy 
nadzieję przedostatnie, gospo-
darcze spotkanie przedstawi-
cieli handlowych, szefów por-
tów ze Szczecina i Kłajpedy. 
Omawiano aktualny stan tech-
nicznej i logistycznej realizacji 
pomysłu hydrostrady.

Według obliczeń, gdyby 
skierowano ruch towarowy 
wielkich ciężarówek na promy 
towarowo-pasażerskie, głów-
nie w Świnoujściu, z prze-
znaczeniem do Kłajpedy, to 
rachunek ekonomiczny wska-
zywałby saldo dodatnie po 
stronie właścicieli tychże cię-
żarówek, spedytorów. Nawet 
koszty przejazdu przez kręte 
i ciasne już drogi w Polsce, 
głównie na Warmii i Mazu-
rach, zmalałyby o jakieś 50-60 
procent. A to już gra warta 
świeczki i każdy liczący się 
biznesmen ma to wkalkulo-
wane w swój biznesplan.

W kłajpedzkim spotka-
niu biznesowo-gospodarczym 
uczestniczyła wyjątkowo licz-
na i reprezentatywna delega-
cja, tak z Polski jak i z Litwy. 

W jej skład weszli: D. 
Słaboszewski – President of 
Szczecin and Swinoujscie Se-
aports Authority, A. Szreder-
-Piernicka Marketing Director 
of Szczecin and Swinoujscie 
Seaports Authority,  P. Red-

merski – President of Polska 
Żegluga Bałtycka (Polfferies), 
W. Wierzchoś – Board of Ma-
nagement Representative of 
Szczecin and Swinoujscie Se-
aports Authority for ferry line 
Swinoujscie-Klaipeda, B. Ma-
zuruk – Deputy Director for 
Shipping Policy (Polfferies).

Stronę litewską reprezento-
wali: L. Sabauliauskas – JSC 
Concern Achemos Grupe 
Deputy General Director, 
G. Nomejka – JSC Concern 
Achemos Grupe Develop-
ment Director, J. Nazarovas 
– AB DFS Seaways Managing 
Director, A. Pauźa – JSC Kla-
ipeda Stevedoring Campany 
(KLASCO) General Director,  
K.Grigalauskas – JSC Cen-
tral Klaipeda Terminal (CKT) 
General Director,  V. Kaunas 
– JSC Klaipeda Stevedoring 
Company (KLASCO) Com-
merial Director.

Cały ten zespół podejmo-

wał wnikliwie zagadnienia z 
zakresu ustanowienia połą-
czenia promowego towarowo-
-pasażerskiego wzdłuż połu-
dniowych wybrzeży Bałtyku, 
Świnoujście – Kłajpeda.

Terminal promowy Kon-
cernu Grupy Achemy w Kłaj-
pedzie jest gotowy do two-
rzenia linii promowej, a także 
świadczenia usług przeładun-
kowych. Kompania statkowa 
DFDS zapewnia, iż jest w sta-
nie obsłużyć 60-120 jednostek 
tygodniowo!

Przyznaję, że jest to mocna 
deklaracja, a jednocześnie 
ogromny ruch na południu 
Bałtyku pomiędzy wspomnia-
nymi portami. Przed kolejnym 
spotkaniem, już w listopadzie, 
obie strony, polska i litew-
ska, zapewniają, że poczynią 
realne rozpoznanie wśród spe-
dytorów i firm zainteresowa-
nych, by móc jak najprędzej 
uruchomić tę nową linię pro-

mową towarowo-pasażerską 
na Bałtyku.

Oba kraje mogą tylko zy-
skać – mówiono w kuluarach. 
Nikt nie ma wątpliwości, że 
ten pomysł zrodzony w Szcze-
cinie przed dziesięciu laty 
został odłożony na „lepsze 
czasy”. Gospodarka morska 
obu państw wymaga nowocze-
snych rozwiązań i kreowania 
najkorzystniejszych warun-
ków ekonomicznych.

Krzysztof Subocz 

Dziesięć lat temu w Szczecinie odbyło się pierwsze forum gospodarcze Polska–Litwa, z bardzo 
mocnym akcentem morskim. Omawiano aspekty dalszej i jeszcze szerszej współpracy gospo-
darczej pomiędzy zespołem portów Szczecin i Świnoujście a litewskim portem w Kłajpedzie. 

Przedstawiciele polskich i litewskich armatorów na nabrzeżu portu handlowego w Kłajpedzie          Fot. autor

Terminal promowy 
Koncernu Grupy 
Achemy w Kłajpe-
dzie jest gotowy 
do tworzenia linii 
promowej, a także 
świadczenia usług 
przeładunkowych
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Odeszła najbogatsza kobieta świataPLOTECZKI

Stronę przygotowała
Brygita Łapszewicz

Znana aktorka 
walczy z rakiem skóry

Melanie Griffith musiała po 
raz kolejny zmierzyć się z no-
wotworem. Aktorka w 2009 r. 
zmagała się z nowotworem skó-
ry. Po stosownym leczeniu oraz 
zabiegu gwiazda wróciła do 
zdrowia.Niedawno jednak cho-
roba wróciła. Jako że gwiazda 
na bieżąco sprawdza stan swoje-
go zdrowia, tym razem również 
udało się wykryć nowotwór w 
początkowym stadium.

Wpadka Kidman 
czy celowy zabieg?

Nicole Kidman to absolut-
na królowa tegorocznej edycji 
Emmy. Wybrała piękną czer-
woną suknię, sandałki od Ca-
lvina Kleina i została uznana za 
najlepiej ubraną gwiazdę gali. 
Jednak wszystko byłoby dobrze, 
gdyby nie jeden szczegół. Ak-
torka zdobyła dwie statuetki za 
serial „Małe kłamstewka”. 

Księżna Kate 
urodzi dziewczynkę

Komentarzom na temat 
trzeciej ciąży księżnej Kate nie 
ma końca. Magazynowi „OK!” 
podobno udało się dotrzeć do 
informacji, że para poznała płeć 
7 września, czyli dokładnie w 
dniu, kiedy książę George po-
szedł pierwszy raz do szkoły. 
To dlatego odprowadzał go do 
budynku szkoły tylko tata.

Jak donosi brytyjska gazeta, 
para spodziewa się dziewczynki, 
tak jak podejrzewano wcześniej 
i ponoć wybrali już dla niej imię 
– Alice. 

Według magazynu 
„Forbes” była naj-
bogatszą kobietą 

świata. Bettencourt zmarła w 
swoim domu. 21 października 
ukończyłaby 95. rok życia – 
podała w komunikacie córka 
zmarłej, Francoise Bettenco-
urt Meyers.

„Forbes” w tegorocznym 
rankingu ocenił fortunę Bet-
tencourt na ok. 40 mld dola-
rów, co stawiało ją na czele 
najbogatszych kobiet świata 
i na 14. miejscu ogólnej listy. 
Według indeksu miliarderów 
Bloomberga jej majątek netto 
to 42,5 mld dolarów.

Po śmierci męża w 2007 
roku spadkobierczyni fortuny 
podupadła na zdrowiu. Za-
częły się problemy z pamię-
cią i ekscentrycznym zacho-
waniem. Bettencourt Meyers 
twierdziła, że matką z łatwo-
ścią manipulowali ludzie z jej 
otoczenia, zwłaszcza jeden z 
przyjaciół, któremu dała około 
miliarda euro w gotówce i pre-
zentach, ufundowała kamieni-
cę w sercu Paryża i wyspę na 
Seszelach. 

Córka wystąpiła więc do 
sądu o ubezwłasnowolnienie 
matki. Sąd przychylił się do 
tej prośby. W 2011 r. zarząd 
interesami Liliane Bettenco-
urt francuski sąd przyznał jej 
córce i wnukom.

Kobieta chorowała na Al-
zheimera i ze sceny publicz-
nej wycofała się w 2012 r., 
ale pozostała większościowym 
udziałowcem L’Oreal. W za-
rządzie koncernu zastąpił ją 
wnuk, Jean-Victor Meyers. 

Co ciekawe, nielegalnym 
pieniądzom, jakoby przyję-
tym od miliarderki 10 lat te-
mu, miał zawdzięczać swoje 
zwycięstwo wyborcze w 2007 
r. prezydent Francji Nicolas 
Sarkozy. Współpracownicy 
rodziny Bettencourtów mówi-
li o „wypchanych gotówką” 
kopertach przekazywanych 

na kampanię. Sarkozy’ego ofi-
cjalnie oskarżono o nadużycie 
zaufania Bettencourt, ale wo-
bec braku dostatecznych do-
wodów jesienią 2013 r. został 
on uniewinniony.

Miliarderka miała również 
stracić część pieniędzy w pira-
midzie finansowej Bernarda 
Madoffa.

Liliane Bettencourt była 
jedyną córką Eugène Schu-
ellera, francuskiego chemika, 
który w 1907 roku założył kon-
cern L’Oréal. Pracę w firmie 
ojca zaczęła już w wieku 15 
lat. Początkowo jako prakty-
kantka zajmująca się głównie 

mieszaniem perfum i nakle-
janiem etykietek na butelki 
szamponu. Gdy miała 34 lata, 
wraz z śmiercią ojca, odzie-
dziczyła majątek i rozwijającą 
się firmę. 

Za życia Liliane niewiel-
ka paryska firma produkująca 
farby do włosów przekształci-
ła się w wielki koncern kosme-
tyczny obejmujący ponad 30 
sławnych marek. W połowie 
lat 70. Bettencourt w obawie 
przed znacjonalizowaniem fir-
my, która stała się już koncer-
nem, pozbyła się części swoich 
udziałów. Dziś rodzina Betten-
court posiada 33 proc. akcji w 
firmie. Do koncernu L’Oreal 
należą także marki takie jak 

Giorgio Armani, Maybeline, 
Lancome, Garnier czy Vichy. 

Ekscentryczna miliarderka 
rzadko udzielała wywiadów. W 
wypowiedzi dla francuskiego 
magazynu literackiego „L’E-
goiste” w 1988 r. stwierdzi-
ła: „Przyjaźń, apetyt na życie, 
wiedza, zdrowie – powiedzia-
łabym, że to właśnie są rzeczy 
najcenniejsze. Wszystko, co 
nie da się zmierzyć, jest tym, 
co się liczy najbardziej”.

Po śmierci Liliane Bet-
tencourt najbogatszą kobietą 
na świecie jest Alice Walton, 
dziedziczka fortuny twórców 
giganta rynku detalicznego z 

USA, Wal-Mart Stores. Wal-
ton zajmowała 19. miejsce w 
rankingu najbogatszych ludzi 
świata z majątkiem szacowa-
nym na 38,4 mld USD. 

66-letnia Alice Walton ni-
gdy nie uczestniczyła w kie-
rowaniu imperium handlu 
detalicznego, które jej ojciec 
rozpoczął budować w 1962 
roku. Pasją jej życia jest sztu-
ka, której jest znanym mece-
nasem. Zanim jednak się nią 
zajęła pracowała jako anali-
tyczka rynku akcji, a nawet 
miała swój bank inwestycyjny. 
W 1998 roku zamknęła go po 
skandalu kiedy została aresz-
towana za prowadzenie auta 
pod wpływem alkoholu.

W nocy ze środy na czwartek w wieku 94 lat zmarła dziedziczka fortuny 
koncernu kosmetycznego L’Oreal, Liliane Bettencourt. 

Liliane Bettencourt raz z córką Francoise Bettencourt Meyers w 
2007 roku                                                                              Fot. archiwum



Cechą charakterystycz-
ną grzybów jest to, że 
mają dużo wody – od 

70 do 90 procent – co jest 
w 100 proc. prawdą. Jednak 
pogłoski jakoby grzyby były 
bezwartościowym posiłkiem 
prawdą już nie jest, o czym 
coraz częściej przekonują 
dietetycy i lekarze. Grzyby 
nie bez powodu określane są 
mianem „leśnego mięsa”, bo-
wiem ich sucha masa składa 
się wyłącznie z białka, któ-
rego ilość zależy od wieku i 
gatunku grzyba.

Zdaniem specjalistów naj-
więcej białka znajdziemy w 
młodych pieczarkach, boro-
wikach i purchawkach.

Najwięcej białka jest w 
pieczarkach hodowlanych – 
aż 44 procent. Z kolei suszo-
ne borowiki zawierają prawie 
dwa razy więcej białka niż 
mięso wołowe.  Z wielu tysię-
cy rodzajów grzybów, jedynie 
niewielka części jest trująca.

Grzyby są dobrym źró-
dłem witamin i składników 
mineralnych. Przede wszyst-
kim witaminy D (najwięcej 
mają jej prawdziwki i kurki), 
ale także witaminy: K, E, C 

i A oraz witaminy z grupy 
B. Najważniejsze pierwiastki 
zawarte w grzybach to selen –
działający antynowotworowo 
i chroniący przed chorobami 
serca, jod –ten od tarczycy, 
nerwów i jasności myślenia, 
cynk –niezbędny do pracy 
nerek, wątroby i mięśni, od-
powiedzialny za piękne wło-
sy i skórę. Grzyby zawiera-
ją także potas, miedź, wapń, 
fosfor, żelazo i sód. Białek w 
grzybach jest prawie tyle co 
w produktach mięsnych. Ilość 
aminokwasów jest wyższa niż 

w innych rodzajach żywności. 
Zawartość tłuszczów jest die-
tetyczna –wynosi 5 procent.

Badania wykazały, że 
grzyby usuwają z organizmu 
trujące substancje i szkodliwe 
pierwiastki, wzmacniają na-
rządy wewnętrzne (głównie 
nerki), obniżają poziom „złe-
go” cholesterolu we krwi, re-
gulują krzepliwość krwi, zwal-
czają wirusy podobnie jak 
czosnek, zapobiegają zato-
rom, pobudzają pracę jelit, 
pomagają przy problemach 
gastrycznych.                                   
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Smaczna 
jarzynowa zupa

Zupa jarzynowa nabierze 
wyrazistego smaku, jeśli zapra-
wisz ją 2 trójkącikami ostrego 
sera topionego. Wrzuć pod ko-
niec gotowania i poczekaj aż się 
rozpuści.

Apetyczne flaczki

Szczerze mówiąc daleko nie 
wszyscy przepadają za flaczka-
mi, ale są i tacy, którzy dość czę-
sto je gotują. Sami kupują żołąd-
ki, sami czyszczą, kroją, gotują i 
przyprawiają. Dobór przypraw 
jest bardzo indywidualny. Jeśli 
jednak chcemy żeby były nie 
tylko smaczne, ale i apetycznie 
wyglądały, zasmażmy na maśle 
pół łyżeczki słodkiej papryki w 
proszku i zalejmy tym flaczki.

Wykwintna 
pomidorówka

Jesień jest właśnie tym okre-
sem kiedy już nacieszyliśmy 
nasze podniebienie świeżymi 
pomidorami i w pewnym mo-
mencie robi się ich w naszym 
domu już trochę za dużo. Wtedy 
często bardzo chętnie gotujemy 
zupę pomidorową. I jeśli poda-
my ją z natartymi czosnkiem 
mini grzankami, to obiad bę-
dzie palce lizać!

Zamieńmy plastyk 
na drewno

Drewno jest najzdrowszym i 
najlepszym materiałem w kuch-
ni. Dlatego warto wyrzucić z 
naszej kuchni wszelkie sztuczne 
plastyki i zamienić je na drewno. 
Kupmy sobie parę drewnianych 
mis do kuchni, drewnianych 
desek do krojenia, kilka drew-
nianych łyżek. Taką zastawą 
zaskoczysz niejedną koleżankę, 
a i przekonasz się jak wszystko 
będzie inaczej smakować.

PORADY
BABUNI

      Stronę przygotowała 
               Julitta Tryk

Prawda i mity o grzybach

Grzyby są źródłem witamin i składników mineralnych   Fot. archiwum

Co można przyrządzić z grzybów?
Grzybów w lesie mamy co 

niemiara, a i na targowiskach nie 
są już takie drogie jak na począt-
ku sezonu. Warto więc siebie po-
pieścić daniami z tych rarytasów.

Jajecznica z grzybami leśnymi 

Składniki:
• 200 g grzybów leśnych (bo-
rowik szlachetny; podgrzybek 
brunatny; koźlarz czerwony; pie-
prznik jadalny) • 1 mała cebula • 
6 jaj • 1 duża łyżka margaryny • 
1 mała łyżka masła • świeży lub 
suszony tymianek • sól

Sposób przygotowania: 

Grzyby myjemy, osusza-
my, kroimy i podsmażamy 
na patelni na małym ogniu z 

dodatkiem margaryny. Cebu-
lę myjemy, obieramy z war-
stwy osłaniającej, drobno kro-
imy i dorzucamy do grzybów. 
Wszystko podsmażamy przez 
6-8 min. Dodajemy masło i 
podsmażamy przez kolejne 2 
min. Następnie dodajemy jaj-
ka, tymianek i szczyptę soli. 
Smażymy do uzyskania chcia-
nej gęstości (w zależności od 
gustu, rzadkiej lub zbitej). Po-
dajemy ze świeżym, jasnym 
chlebem (lub innym pieczy-
wem w zależności od gustu) z 
dodatkiem masłem.

Smażone kanie a’la schabowy

Składniki:
 • 9 dużych rozwiniętych kapelu-
szy czubajki kani • 4 jajka • sól 

• pieprz • bułka tarta do paniero-
wania • olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Kapelusze kani dokładnie 
oczyścić a następnie posolić i 
popieprzyć z obu stron i od-
stawić na godzinkę. Do mi-
seczki wbić jajka i roztrzepać 
je widelcem. Przygotowane 
kapelusze kani panierować 
najpierw w jajku a potem w 
bułce tartej. Następnie sma-
żyć na oleju na złoty kolor z 
obu stron. Potem osączyć na 
papierowym ręczniku i poda-
wać. Proponujemy też  jakiś 
warzywny dodatek np. z sałat-
ką z mieszanki sałat i pomi-
dorków koktajlowych. Je-
dzonko palce lizać!              



Nauczyciel polecił uczniom napisać wypracowa-
nie na temat: „Jak trzeba się uczyć?”. Mądrala 
napisał: „Im więcej się człowiek uczy, tym więcej 
umie. Im więcej umie, tym więcej zapomina. Im 
więcej zapomina, tym mniej umie. Im mniej umie, 
tym mniej zapomina. Więc po co się uczyć?!”.

Cześć! To jest, oczywiście, dowcip i każdy z Was to zrozumiał. 
Tak wykombinować mógł tylko Mądrala. Inaczej nie nazy-
wałby się Mądralą. Wszyscy wiedzą, że im więcej się uczy-
my, tym więcej umiemy. To jest jedyna i najprawdziwsza 
prawda! Tylko wiedza pozwoli poznać nam świat, który 
jest niezmiernie ciekawy, różnorodny i interesujący.
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Szkoła tysiące lat temu 
Szkołę wymyślo-

no bardzo dawno, 
bo ponad trzy tysiące 

lat temu. Kiedyś 
jednak wyglądała 
ona całkiem ina-

czej niż dziś… 

W staro-
żytnej Gre-
cji do szkoły 

chodzili tylko chłopcy. Przed południem 
uczyli się matematyki, czytania, pisa-
nia, muzyki i poezji, a po południu mieli 
ćwiczenia sportowe i taneczne. Każdego 
ucznia do szkoły odprowadzał niewolnik, 
zwany pedagogiem. Dbał on o bezpie-
czeństwo dziecka w szkole i na ulicy, a 

także dźwigał jego ciężkie przybory szkol-
ne. W greckich szkołach bowiem ucznio-
wie, zamiast zeszytów, mieli gliniane lub 
drewniane tabliczki pokryte woskiem, na 
których „pisali” rylcem. Nie było też pod-
ręczników i osobnych klas. Nauczyciel pro-
wadził lekcje z każdym chłopcem osobno. 
No i nie było wakacji… Uczono się bez 
przerwy od siódmego do osiemnastego 
roku życia! 

Dziewczynki nie chodziły co prawda 
do szkoły, ale już od wczesnego dzieciń-
stwa towarzyszyły swoim mamusiom przy 
wszystkich pracach domowych oraz uczyły 
się tańca i śpiewu. 

Nie wiem, nie wiem, ale wydaje mi się, 
iż nie mamy czego żałować i absolutnie 
nie ma na co narzekać. Nasza współczesna 
szkoła jest po prostu super! 

NAJWIĘKSZA
 KSIążKA ŚWIATA 

Największa książ-
ka na świecie to atlas 
Klenckego, który za-
wiera 37 map. Jej wy-
miary to 175 cm wyso-
kości i 190 cm szero-
kości. Do jej przenie-
sienia potrzeba sześciu 
osób.  Atlas został po-
darowany angielskie-
mu królowi Karolowi 
II przez kupca Johan-
nesa Klenckego w 1660 
roku (prawdopodobnie 
powstał w tym samym 
roku w Holandii). 
Atlas gromadził całą 
ówczesną wiedzę geo-
graficzną i historyczną. 
Na widok publiczny po 
raz pierwszy atlas zo-
stał wystawiony wio-
sną w ubiegłym roku w 
Brytyjskiej Bibliotece 
Narodowej. 

Poplątanie z pomieszaniem 
• Tańcowała igła z nitką, igła pięknie, nitka

 brzydko, w dodatku cała w buraczkach 
–  taka z niej była dziwaczka! 

• Ucieszyło to biedronkę, więc ruszyła szybko w drogę,  
siedzi cały dzień na buku i powtarza: kuku! kuku! 

• - To ci heca! – rzekła świeczka. 
- A to feler – westchnął seler. 

CZy WIECIE, żE... 

Każdego dnia 
dżdżownica 
zjada sporo 

zgniłych liści. 
Czy wiecie 

ile? Otóż 
tyle, ile sama waży!



W niepogodę z Tycią i kotem 
   

W książce znajdzie-
cie mnóstwo zaklęć 
na deszcz, pluchę i 
zawieruchę. Z Tycią 
i jej kotem żaden 
dzień już nie będzie 
nudny! Nauczycie się 
robić orzeszkowe łó-
deczki, kocie puzzle, 
pokój tysiąca piór 
czy drzewko szczę-
ścia. 
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ALE DOWCIP!
Wycieczka szkolna w muzeum. Zainteresowanie Iksińskiego 
wzbudza tabliczka umieszczona obok mumii.
– Tutaj jest napisane P.N.E. Co to może znaczyć? – pyta kolegę.
– To chyba rejestracja wozu, który potrącił tego nieboszczyka.

MINI TEST dla uważnych bystrzaków
Chcecie wiedzieć, czy 

nadajecie się na poszuki-
waczy, wynalazców, detek-
tywów? Wybierzcie jeden z 
obrazków: 

 Rower – uwielbiacie być 
aktywnym i nie znosicie sie-
dzenia w miejscu. Owszem, 
ciekawscy świata powinni 
być pełni werwy, ale trud-
ne sprawy wymagają cza-
sami siedzenia godzinami 
i myślenia nad drobnymi 
szczegółami. Popracujcie 
nad cierpliwością! 

Telewizor – leniuszki z 
Was. Poszukiwaczom i de-
tektywom to nie przystoi. 
Nie wolno bezczynnie sie-

dzieć i marnować czasu! 
Brama – jesteście cieka-

wi świata! Interesuje Was, 
co się dzieje za zamknię-

tymi drzwiami i nie tylko 
tam. A ciekawość to najlep-
sza cecha ludzi poszukują-
cych prawdy. 

Jak funkcjonuje ludzki 
organizm? 

U człowieka w prawej półkuli mózgu 
mieszczą się takie funkcje jak wyobraźnia 
przestrzenna, postrzeganie całości, my-
ślenie abstrakcyjne, zdolność do syntez i 
muzykalność, natomiast w lewej półkuli 
takie funkcje jak zdolność mowy (zazwy-
czaj), postrzeganie szczegółów, zdolność 
do analiz i praktyczność. Przewaga któ-
rejś z półkul zaznacza się silniej u męż-
czyzn niż u kobiet. 

Aby się dowiedzieć, która z Waszych 
półkul jest bardziej „myśląca” spróbujcie 
odnaleźć różnice. Jeżeli uda Wam się to 
zrobić szybciej niż w jedna minutę – lewa, 
dłużej – prawa. 

Książka na jesienną niepogodę
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Najdrożej na Litwie kupu-
jemy lasy (dojrzałe, młode, na 
drewno, poręby), ziemię i zagro-
dy.  Tel. 8 651 39 039 

Kupujemy las z ziemią lub 
na wyrąb. Szybkie rozliczenie. 
Załatwiamy dokumenty. 

Tel. 8 678 38 810

Kupię las. Rozliczam się od 
razu.  Tel. 8 686 03 070 

W konkurencyjnych cenach 
skupujemy samochody. Zała-
twiamy dokumenty. Wasz samo-
chód – nasza troska. 

Tel. 8 602 05 044

Skupujemy samochody w 
dowolnym stanie. Rozliczamy 
się na miejscu. Załatwiamy do-
kumenty. Tel. 8 611 33 626 

Pilnie poszukujemy miesz-
kania w Wilnie. Tel. 8 688 74 900

Cieplarnie z poliwęglanu 
różnych rozmiarów po niskiej 
cenie z dostawą i gwarancją. 
www.perchina.lv 

Tel. 8 606 13 383 

Wszystko z metalu: bramy 
garażowe, drzwi sejfowe, ogro-
dzenia, kraty, bramy i in. 

Gwarancja. Tel.: 8 659 77 771, 
8 686 59 806 

Szalówka (sosnowa i lipo-
wa). Deski podłogowe, listwy 
przypodłogowe (plintusy), 
opaski maskujące (naliczniki), 
belki, deski, krokwie. 

Tel. 8 699 34 788 

Sprzedam trocinowe brykie-
ty dębowe, brzozowe oraz biało-
ruskie brykiety torfowe. 

Tel. 8 600 59 339

Sprzedam drewno liściaste i 
iglaste (suche) po 3 albo 6 m3. 
Dowóz bezpłatny. 

Vilnius, tel. 8 673 84 059 

Jakościowa naprawa auto-
matycznych pralek i el. kuche-
nek w domu klienta. 

Tel.: 232 6600, 8 682 40 894 

Sprzedam dobre kozy od 30 
euro za sztukę. 

Tel. +370 677 90 898 (Ignacy)

Głębokowodne studnie. 
Tel. 8 649 63 089;  grezinia-

ivandens@gmail.com 

Jesienna propozycja od nie-
widomego specjalisty! Masaże 
lecznicze (duży wybór) od 7 eu-
ro. www.jakovomasazai.lt

Tel. 8 675 73 750

Pomagamy pozbyć się nad-
wagi, uzależnień od alkoholu, 
narkotyków, nikotyny, gier. 

Tel. 8 652 65 036, 8 676 54 686

Centrum rodzinne „Šeimos 
menas“ udziela pomocy psycho-
logicznej w jęz. polskim i rosyj-
skim dla dzieci i dorosłych. www.
seimosmenas.lt 

Tel.: 8 652 65036, 8 676 54 686

Odwierty, geotermiczne 
ogrzewanie na całej Litwie 

przez cały rok. Gwarancja. Nad-
zór. www.melkerlita.lt Tel.: 8 616 
08 020, 8 686 83 265

Przewozimy meble i inne 
ciężary. Wywozimy różne śmie-
cia. Ładowacze. Bez dni wol-
nych. Vilnius, tel. 8 650 162 40, 

8 601 34 981

Pracujący, bez nałogów, męż-
czyzna zapozna się z  kobie-
tą do 45 lat, która pragnęłaby 
bezpieczną rodzinę i wspólnych 
dzieci. Tel. 8 604 45 372

Proponujemy pracę sprzą-
taczkom w Wilnie: ul. Jasinskio, 
Mindaugo, Didžioji, Jogailos, 
Gedimino al.  Tel. 8 686 39 306

Restauracja GABI zatrudni 
kelnera (–ki) na stałe.

Adres – ul. sv. Mykolo 6, Vil-
nius. Telefon kontaktowy 8 617 
21 522 Karol

Poszukujemy kierowców do 
przewozu ładunków (plandeki). 
Kierunki: Litwa-Rosja i Europa-
-Rosja.  Tel. 8 650 37 334 

POZNAJMY SIĘ

KuPNO

SPRZEDAŻ

PRACA
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                            UAB „KLION” 
zatrudni ślusarzy-mechaników 
do pracy w serwisie obsługi i remontu 
samochodów. Miejsce pracy: Vilnius, 
Birbynių g. 4A  i Naujoji Vilnia, Linksmoji g. 5. 

Inf. pod nr tel.: 8 650 33960, (85) 261 8385; 

e-mail: info@klion.lt 

Fabryka odzieży w Landwa-
rowie w trybie pilnym zatrudni 
szwaczki. CV wysyłać na adres: 
sales@optimavestra.com. Kon-
takt tel. +370 650 64 849

Proponujemy pracę sprzą-
taczkom, sprzątanie apartamen-

tów w Wołokumpiach, ul. Gaiga-
lu.  Tel. 8 615 72 771

Sklep zabawkowy w Wil-
nie zatrudni sprzedawczynię 
(sprzedawcę) Dzwonić pn.-pt. 
od 12 do 14. 

Tel. (85) 2 387 195

Zatrudnimy sprzątaczkę. 
Wynagrodzenie - 380 euro.

Informacja: 8 610 24 463

III TURA REKRUTACJI 
na rok akademicki 2017/18

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomiczno – Informatyczny w Wilnie

Jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś się, jaki kierunek studiów 
wybrać lub zrozumiałeś, że wybrane studia nie odpowiadają 
Ci, przyjdź do nas!

Do 28 września trwa III tura rekrutacji na studia:
EKONOMIA – licencjackie i magisterskie
INFORMATYKA – licencjackie
EUROPEISTYKA – licencjackie

Tylko u nas: 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia 
magisterskie w języku polskim;
— dyplomy uznawane na Litwie, w Polsce i w UE;
— rozbudowany system stypendialny;
— nasi studenci mają takie same prawa, jak studenci uczel-
ni litewskich. 

PRZYJDŹ DO NAS! NIE ZWLEKAJ! STUDIUJ!

 Kalvariju g. 135 (4 piętro), Wilno. Tel. (8 5) 276 67 39
E-mail: dziekanatwilno@uwb.edu.pl

www.uwb.lt

Dokumenty są przyjmowane:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:45
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KALENDARIUM
Sobota (23.IX) jest 266 dniem 
roku. Do końca roku pozostało 
99 dni.  Wschód Słońca — 7.06. 
Zachód — 19.15. Długość dnia 
— 12 godz. 09 min.  Księżyc 
— Nów.

Dzień Zagłady Żydów Litwy

1877 — urodził się Bogumił 
Reszke (zm.1944), wileński 
muzyk, pedagog, wydawca 
książek; w 1913 r. na wystawie 
w Paryżu został odznaczony 
Wielką Nagrodą i Złotym Me-
dalem. 

Niedziela (24.IX) jest 267 
dniem roku. Do końca roku po-
zostało 98 dni.  Wschód Słońca 
— 7.08. Zachód — 19.12. Dłu-

gość dnia — 12 godz. 04 min.  
Księżyc — Nów.

Międzynarodowy Dzień 
Niesłyszących

Poniedziałek (25.IX) jest 268 
dniem roku. Do końca roku po-
zostało 97 dni.  Wschód Słońca 
— 7.10. Zachód — 19.10. Dłu-
gość dnia — 12 godz. 00 min.  
Księżyc — Nów.

2016 — w Wilnie, w kościele 
pw. Ducha Świętego została 
odsłonięta tablica pamiątko-
wa poświęcona ks. probosz-
czowi tej świątyni Romualdo-
wi Świrkowskiemu (ur. 1886), 
zamordowanemu w Ponarach 
5 maja 1942r. 

Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej 
w Białej Wace w rejonie solecznickim 

pilnie potrzebuje nauczyciela języka litewskiego 
do klas 5-7 na pełny etat. 

Prosimy zwracać się pod numer telefonu 8 380 43 142, 
lub komórkowy 8 699 86 446.

Uwaga!
Suderwska Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego

 w rejonie wileńskim pilnie poszukuje 
nauczyciela klas początkowych.

CV słać na adres: pm@suderve.vilniausr.lm.lt
Tel. 8 5 249 02 37

Konkurs „Dziewczyna ,,Kuriera 
Wileńskiego” — Miss Polka Litwy 2017”

„Dziewczyna — Miss Czytelników”

Imię, nazwisko kandydatki -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
Głos na „Dziewczynę — Miss Czytelników” można od-

dać przysyłając wypełnione kupony (uwaga, nie kserować!) 
na adres redakcji – „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, 02121 
– 3– Vilnius, Lietuvos Respublika, z dopiskiem – „Dziew-
czyna — Miss Czytelników”. Na kuponie należy wpisać na-
zwisko tylko jednej(!) kandydatki z 10. 

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 11 listopada br.

Mark Beaumont objechał 
świat rowerem w 78 dni!

Brytyjski kolarz Mark Be-
aumont jako jedyny na świecie 
objechał świat rowerem w czasie 
poniżej 80 dni. Po 78 dniach, 
czternastu godzinach i czter-
dziestu minutach uściskał pod 
paryskim Łukiem Triumfalnym 
swoją żonę oraz dwójkę dzieci.

Beaumont zainspirowany 
powieścią francuskiego pisarza 
Juliusza Verne`a „W osiemdzie-
siąt dni dookoła świata” postawił 
sobie za cel objechanie świata 
rowerem w maksymalnie osiem-
dziesiąt dni. Dziennie spędzał 
na rowerze szesnaście godzin, 

odwiedzając szesnaście krajów. 
– To było najdłuższe dwa 

i pół miesiąca w moim życiu. 
Marzeniem było objechać świat 
w osiemdziesiąt dni. Przybycie 
tutaj po siedemdziesięciu ośmiu 
dniach jest spełnieniem marzeń. 
Gdy wyjeżdżałem z Paryża wie-
lu ludzi zastanawiało się, czy to 
w ogóle jest możliwe, czy ja to 
jestem w stanie zrobić. To by-
ło bez wątpienia najtrudniejsze 
zadanie, jakie kiedykolwiek po-
stawiłem sobie zarówno przed 
moim ciałem, jak i umysłem – 
powiedział Mark Beaumont.

Inf. agencyjna


