Weekend będzie deszczowy.
Dzisiaj
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wzmocni się wiatr południowo-zachodni. Opady deszczu również w niedzielę.
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Wawrzyniec Gucewicz – zasłużył
na wdzięczną pamięć potomnych

Kościół św. Stefana w ostatnich latach został odnowiony 			

Wawrzyniec Gucewicz (Laurynas Stuoka-Gucevičius) należy do plejady najwybitniejszych wilnian.
Największym dziełem wybitnego architekta jest Katedra Wileńska, której nadał obecny, klasycystyczny
kształt. Za projekt jej przebudowy Gucewicz otrzy„Syrokomlówka” sprzątała
cmentarz Bernardyński Str. 11

Fot. Marian Paluszkiewicz

mał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
medal „Merentibus” („Za zasługi”). Z imieniem
Wawrzyńca Gucewicza łączą się także przebudowane przez niego: pałac w Werkach oraz Ratusz
Wileński.
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Odwiedziny polskich grobów
i pomników na Litwie

Sobota
Październik 2017

28 P

Imieniny: Anastazji, Cyryla, Fidelisa, Sabina,
Honoraty, Ksymena, Szymona, Tadeusza,
Wielimira, Wincentego i Wszeciecha

TRZY PYTANIA DO...
…Ady Čerkesaitė, praktykantki w państwowym centrum
wiedzy.

1.

Międzynarodowy Festiwal Literacki „Wileńskie liście” zaprasza do państwowego centrum wiedzy. Odbędzie się tam czytanie literatury dziecięcej. Kto może
wziąć udział w tym wydarzeniu?
11 listopada o godzinie 11.30 zapraszamy dzieci w wieku
6-10 lat na spotkanie z klaunami lekarzami Belą i Zigmasem.
O godzinie 13.30 zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat. Wówczas spotkanie poprowadzą aktorka Eglė Driukaitė-Alesienė
i psycholog Smiltė Jasiulionė. Dzień później, 12 listopada o
godzinie 11.30 ponownie zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat.
Spotkanie poprowadzą aktorka Eglė Driukaitė-Alesienė oraz
elfy. O godzinie 13.30 dzieci w wieku 7-11 lat spotkają się z aktorką Juditą Zareckaitė i pedagogiem Mildą Ceikienė.

2.

Czy potrzebna jest wcześniejsza rejestracja?
Prosimy wszystkich chętnych o wcześniejszą rejestrację
na adres vpc@prezidentas.lt. Podczas rejestracji należy
podać, ile osób przybędzie oraz imię i nazwisko. Na miejscu
imprezy należy okazać dokument potwierdzający tożsamość.
Jeżeli ktoś chce uzyskać więcej informacji, prosimy dzwonić
pod numer telefonu +370 706 64 094. Dzieci powinny mieć przy
sobie adres przyjaciela, ponieważ będą wysyłały do nich listy.
Wydarzenie jest bezpłatne.

3.

Na czym będzie polegała ta impreza?
Będzie czytana literatura dziecięca. Poruszone zostaną
też tematy dotyczące dzieci w wieku 7-11 lat. To dobra
okazja, żeby pożytecznie spędzić dzień wspólnie z rodziną.
Rozmawiała Honorata Adamowicz

KURIER WILEŃSKI

Ukazuje się od 1 lipca 1953 r.
Birbynių g. 4a, 02121-30 Vilnius,
Lietuvos Respublika, tel./fax 260
84 44
DZIENNIK NALEŻY
DO EUROPEJSKIEGO
STOWARZYSZENIA GAZET
CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI
NARODOWYCH

rzygotowując, jak co roku, tradycyjne wizyty na
cmentarzach i odwiedziny polskich grobów i pomników na Litwie, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
oraz Fundacja Pomoc Polakom
na Wschodzie przed 1 listopada
zakupiła 5 500 zniczy i prawie
50 wieńców i wiązanek, a także
około 1 000 metrów biało-czerwonych szarf i taśm.
Znicze trafią do oddziałów
Związku Polaków na Litwie oraz
Związku Harcerstwa Polskiego i
zapłoną na Rossie, Cmentarzu
Antokolskim i Bernardyńskim
oraz w kwaterach polskich na
cmentarzach Wileńszczyzny,
m.in. w Niemenczynie, Trokach,
Święcianach i w rejonie solecznickim.
W dniu 30 października
2017 polscy dyplomaci, jak
co roku przed listopadowym
świętem, odbędą podróże na
cmentarze i do miejsc pamię-

ci w rejonie solecznickim (od
Sangieliszek po Koleśniki), w
rejonie wileńskim (Skorbuciany, Glinciszki, Mejszagoła),
rejonie szyrwinckim.
W dn. 31 października znicze zapłoną w r. święciańskim
(od Święcian po Hoduciszki),
orańskim (Orany, Dubicze, Marcinkiańce), trockim (Troki i Stare Troki) i wileńskim (Czarny
Bór, Niemenczyn).
1 listopada o godz. 9.30 ambasador Urszula Doroszewska
wraz ze współpracownikami złoży wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, na Nowej Rossie,
na Cmentarzu Antokolskim.
Kwiaty i znicze od polskiej ambasady trafią tego dnia także na
groby żołnierzy AK na cmentarzach w Kalwarii Wileńskiej i
Kolonii Wileńskiej oraz żołnierzy i polskich dyplomatów na
Cmentarzu Bernardyńskim, w
Ponarach.
Ambasada RP w Wilnie

Zaproszenie na Mszę św.
w intencji twórczej inteligencji wileńskiej
5 listopada, w niedzielę, o godz. 12.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie, odbędzie się Msza św. upamiętniająca zmarłych poetów,
pisarzy, dziennikarzy oraz artystów malarzy wileńskich.
Msza św. będzie odprawiona w intencji św. pamięci poetów i pisarzy: Jadwigi Bębnowskiej, Matyldy Stempkowskiej, Barbary Sidorowicz, Heleny Subotowicz, Władysława Abramowicza, Ludomira Sobańskiego, Michała Wołosewicza, Sławomira Worotyńskiego, Jadwigi Kudirko, Stanisława Jakutisa, Haliny Jotkiałło, Jerzego Surwiły,
Zbigniewa Markowicza, Jana Gabriela Mincewicza, a także artystów
malarzy: Anny Krepsztul, Tadeusza Filimonowa, Aleksandra Żyndula,
Czesława Znamierowskiego, Tadeusza Popławskiego, Władysława
Ławrynowicza. Prosimy o udział we wspólnej modlitwie.
Republikańskie Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie

Redaktor naczelny: Robert Mickiewicz (tel. 260 84 44, redaktor@kurierwilenski.lt). Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik (info@
kurierwilenski.lt, tel. 260 84 46) Sekretarz redakcji: Lucja Stankevičiūtė (tel. 260 84 47, sekret@kurierwilenski.lt) Dziennikarze:
Honorata Adamowicz, Justyna Giedrojć, Ilona Lewandowska, Brygita Łapszewicz, Anna Pieszko, Mar ian Paluszkiewicz — fotor eporter
Współpracownicy: Helena Gładkowska, Witold Janczys, Jadwiga Podmostko, Alina Sobolewska, Krzysztof Subocz, Julitta Tryk
Dział Promocji: Andrzej Podworski — prenumerata (tel. 212 30 40, kolport@kurierwilenski.lt), Jolanta Balkiewicz — reklama (tel. 260 84
44, reklama@kurierwilenski.lt). Wydawca: VšĮ „Kurier Wilenski” Druk: VšĮ „Vilnijos žodis” Nakład: 3000 egz.
Mater iał ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zas trzega sobie prawo do skracania i adius tacji teks tów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo
Redaktor dyżurny: Alicja Klonowska
wiada. Opinie Czytelników zawar te w ich lis tach nie zawsze są zbieżne z opinią redakcji.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
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PULS KURIERA

Dni Polskiego Teatru w Wilnie
Program

ZDJĘCIE DNIA

28.10.2017 (sobota); godz:11:00/DLA DZIECI
TUWIM JULEK- PARA BUCH, FRAZY W RUCH
Niezwykła opowieść o dzieciństwie Julka Tuwima; Teatr Małe Mi z Wrocławia;
Występują: Sława Tarkowska, Graża Wielgus. Po spektaklu warsztaty
teatralno-plastyczne
godz: 18:00 BALLADY MICKIEWICZA występują: Joanna Szczepkowska,
Michał Dudziński (instrumenty perkusyjne)
29.10.2017 (niedziela) godz: 11:/DLA DZIECI SZEWCZYK DRATEWKA
Na podstawie książki autorstwa Janiny Porazińskiej Teatr Gry i Ludzie z
Katowic.
Występują: Anna Kandziora, Beata Zawiślak, Bartosz Socha
Godz: 15.00 ANNA SENIUK, NIETYPOWA BABA JESTEM
Spotkanie z auktorką; Prowadzenie: Magdalena Małecka-Wippich
Godz:17:00 ZABAWA Na podstawie sztuki Sławomira Mrożka; Teatr Montownia;
Występują: Adam Krawczuk, Rafał Rutkowski, Maciej Wierzbicki
Fot. Radek Ragan, Chorzowski Teatr Ogrodowy
Godz. 19:00 BYLE NIE O MIŁOŚCI
Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej
Wystepują: Nula Stankiewicz (śpiew), Janusz Strobel (gitara), Paweł
Pańta (kontrobas), Cezary Konrad (perkusja), Mariusz „Fazi” Mielczarek
(saksofon)

W Wilnie w hotelu „Radisson Lietuva” odbyła się impreza na której zaprezentowano ubrania litewskiej reprezentacji olimpijskiej Fot. ELTA

KOMENTARZ DNIA

Czerwony dywan dla kolejnych
„ratowników”
Litewscy politycy potrafią wyjątkowo skutecznie zniechęcić zwykłych zjadaczy chleba nie tylko
do udziału w życiu politycznym, ale nawet do interesowania się polityką. To, co się ostatnio dzieje
w tak zwanych „dużych i tradycyjnych” litewskich
partiach, jest potwierdzeniem tej tezy. Wojna w
szeregach socjaldemokratów, skandal korupcyjny
u liberałów, bałagan w szeregach chłopów i zielonych, sprawa zaciągania kredytów w komercyjnych bankach przez konserwatystów,
przekonują wyborców do wniosku, że „i owszem, partii mamy dużo,
ale głosować na kogo nie mamy”.
Czym to się skończy? Tym, co zwykle. Litewski establishment
polityczny może nawet wbrew własnej woli, ale za to konsekwentnie, wyścieła czerwony dywan przed kolejnymi „ratownikami”. Jak
tak dalej pójdzie, to przed kolejnymi wyborami powstanie partia,
która obwieści, że na pewno wie, jak uratować Litwę.
Co dalej? Też nic nowego. Na pewno pamiętamy, jak ratowali
Litwę: Nowy Związek Paulauskasa, Porządek i Sprawiedliwość
Paksasa, Partia Pracy Uspaskicha, partia showmanów Valinskasa.
I jeszcze jedna sprawa polityczna. Tym razem polska. W tym
tygodniu przewodniczącemu sejmu Viktorasowi Pranckietisowi
chyba coś odbiło. Bo inaczej nie da się określić jego stwierdzenia,
że owszem, zaprasza AWPL-ZCHR do koalicji rządzącej, ale bez
przewodniczącego Waldemara Tomaszewskiego. Jak on to sobie
wyobraża – zrozumieć trudno. Za to już zrobiło się zupełnie
zrozumiałe, dlaczego AWPL-ZCHR zwleka z dołączeniem do
takiej koalicji.
Robert Mickiewicz

LICZBA DNIA

100

inteligentnych kamer zostanie zamontowanych na
ulicach Wilna, które będą monitorowały ruch szybko poruszających się obiektów i imprezy masowe

4 GOSPODARKA
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Aplikacja „Smart-ID”
zdobywa popularność
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Zalety renowacji: mniejsze rachunki
oraz ładniejsze budynki

Z
Jak informuje bank komercyjny „Swedbank”, klienci dość
aktywnie zmieniają dotychczasowe karty kodów na nową
metodę identyfikacji bankowej
„Smart-ID”. W ciągu czterech
ostatnich miesięcy liczba posiadaczy nowego środka identyfikacji przekroczyła 100 tys.
użytkowników.

Generał Hodges
przybył na Litwę
Z wizytą na Litwę przybył
w piątek generał Ben Hodges - dowódca naczelny sił lądowych USA w Europie. W
ciągu dwóch dni przebywania
w naszym kraju amerykański
generał będzie miedzy innymi
obserwował przebieg ćwiczeń
„Geležinis vilkas 2”, z przedstawicielami resortu obrony omówi działania rozmieszczonego
na Litwie międzynarodowego
batalionu NATO oraz planowane na przyszły rok ćwiczenia
wojskowe.

Orlen Lietuva
bije rekordy
Wyniki finansowe spółki
Orlen Lietuva w trzecim kwartale tego roku są najlepsze w
tym roku i jedne z najlepszych
w historii tej polskiej inwestycji
na Litwie.W trzecim kwartale
br., w porównaniu z tym samym
okresem roku ubiegłego, Orlen Lietuva uzyskała o 24 proc.
większy przychód, który wyniósł 999,2 mln euro. Zysk netto
spółka zwiększyła o 5,1-krotnie
do 61,3 mln euro.
W ciągu dziewięciu miesięcy br. spółka zarobiła 140,8 mln
euro – o 16 proc. więcej niż w
tym samym okresie roku 2016.

e wszystkich sektorów
gospodarki najwięcej
energii − aż do 50 proc.
− Litwa może zaoszczędzić w
sektorze mieszkaniowym. Badania przeprowadzone przez
naukowców Uniwersytetu
Technicznego im. Gedymina
pokazały, że sektor mieszkaniowy według liczby zużytej
energii wyprzedza przemysł
i jest na drugim miejscu po
transporcie. Dlatego − według
naukowców − ten sektor potrzebuje szczególnej uwagi,
ponieważ dotychczasowe zużycie energii można zmniejszyć o połowę, gdy na przykład w transporcie − tylko o
8 proc., a w przemyśle − o 11
proc.
Jednym z najbardziej skutecznych środków oszczędzania energii w sektorze
mieszkaniowym jest renowacja budynków. Dziurawy nieodnowiony budynek oznacza
dziurawą kieszeń.
Dlatego też im więcej budynków będzie odnowionych,
tym więcej energii i pieniędzy
można zaoszczędzić.
Te pytanie staje się najbardziej aktualne, gdy rozpoczyna
się sezon grzewczy, wówczas
mieszkańcy nieodnowionych
bloków nie tylko płacą duże
rachunki za ogrzewanie, lecz
również nie mogą się cieszyć
komfortowym mieszkaniem,
ponieważ często bywa w nim
zbyt zimno.
Specjaliści, dokonując badań termowizyjnych budynków, na zdjęciach wykonanych
przed renowacją odnotowują, że przez nieszczelne okna,
ściany i dachy traci się ciepło.
Tymczasem po renowacji,
jak potwierdzają badania termowizyjne, ciepło pozostaje w
budynku.
Docent wydziału Energetyki Budynków Uniwersytetu
Technicznego im. Gedymina
dr Giedrius Šiurpinskas uważa, że dokonując renowacji

budynku, nie wystarczy dokonać ocieplenia ścian oraz
uszczelnienia okien i drzwi.
Modernizację budynku należy rozpocząć od odnowienia
systemu grzewczego wewnątrz
budynku.
„Prace odnawiania systemu grzewczego muszą być
obowiązkowe, ponieważ samo
ocieplanie budynku nie przyniesie oczekiwanego efektu.
Dlaczego ludzie są niezadowoleni mieszkając w starych
budynkach? Ponieważ należy
dużo płacić za ogrzewanie i nie
ma możliwości regulacji ciepła
w pomieszczeniach. Gdy się
reguluje ciepło w całym budynku, są osoby niezadowolone, ponieważ jedni chcą wyższej temperatury w mieszkaniach, inni zaś chcą oszczędzać
i mieszkać w chłodniejszych
pomieszczeniach.
Oprócz tego regulując temperaturę wewnętrzną całego
bloku, ona nie jest jednakowa
we wszystkich mieszkaniach:
w jednych jest chłodniej, w
innych zaś − zbyt gorąco”−
mówi dr G. Šiurpinskas.
W niedawno przyjętej
poprawce ustawy o zapomodze państwowej na modernizację bloków przewidziano,
że mieszkańcom, którzy odnawiając budynki zdecydują
modernizować również punkty cieplne, wielkość zapomogi
będzie większa niż 30 proc.
Inwestycje w odnawianie
punktów cieplnych są naprawdę efektywne, ponieważ
pomagają zaoszczędzić 15−25
proc. energii. Dlatego zdecydowano zachęcić mieszkańców dodatkowo inwestować
w odnowę punktów cieplnych,
przyznając dodatkową zapomogę państwową i rekompensując do 10 proc. kosztów
wdrażania tych środków.
„Sezonu grzewczego najmniej się obawiają mieszkańcy odnowionych bloków. Ze
wszystkich odnowionych bu-

dynków, nie ma ani jednego,
w którym oszczędność energetyczna byłaby mniejsza niż
40 proc.
Ostatnio obserwujemy
zwiększone zainteresowanie programem modernizacji
bloków, mieszkańcy nieodnowionych bloków zadają coraz więcej pytań i mają coraz
większą chęć modernizować
swoje bloki. Wiadomo, że taka
aktywność wzrasta wraz z początkiem sezonu grzewczego”
− opowiada zastępca dyrektora spółki „Nemėžio komunalininkas” do spraw modernizacji
budynków Gžeslav Stasevič.
Chociaż według jego,
mieszkańcy jeszcze nie otrzymali pierwszych rachunków za
ogrzewanie, jednak interesują się procesem modernizacji
również z powodu bardziej
komfortowych
warunków
mieszkalnych. Oprócz tego
chcą również mieszkać w bardziej estetycznych budynkach,
widząc dookoła coraz więcej
odnowionych bloków.
„Swoją drogą zwracamy
uwagę, że warto zwracać uwagę
nie tylko na walory estetyczne,
lecz też na jakość. Również wyjaśniamy, że należy kompleksowo spojrzeć na renowację bloków, dlatego konieczne jest też
modernizowanie
systemu
grzewczego. Nie wszyscy to rozumieją, niektórzy uważają, że
stare kaloryfery żeliwne są lepsze od nowych. Jednak naszym
celem jest przekazanie informacji o efektywnym wykorzystaniu energii − zaznacza Gžeslav Stasevič.
Zam. 1879

Projekt finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Wawrzyniec Gucewicz – zasłużył
na wdzięczną pamięć potomnych
ze str. 1

»

W pobliżu Katedry Wileńskiej, przy ulicy jego imienia,
obok kościoła św. Krzyża, w
1984 r. wzniesiono jego pomnik
autorstwa litewskiego rzeźbiarza Vladasa Vildžiunasa.
Wileńskie ślady Gucewicza
prowadzą do kościoła św. Stefana. Twórca monumentalnych
budowli wileńskich, profesor
UW, uczestnik powstania kościuszkowskiego spoczął na
cmentarzu przykościelnym w
grudniu 1798 r.
Dotychczas nie jest uporządkowane miejsce jego pochówku.
– Kościół św. Stefana w
ostatnich latach został odnowiony. Prace dotyczyły przede
wszystkim fasady. Podczas
prac konserwatorsko-restauratorskich odnowiono fryzy
ozdobione techniką graffiti.
Wewnątrz została tylko odlana
betonowa posadzka. Z tego
też powodu kościół nie służy
swemu przeznaczeniu.
Obszar, na którym znajdował się cmentarz oraz liczne
zabudowania obecnie jest własnością spółki „Gatvių statyba“, która powstała na miejscu działającej w tym samym
miejscu w czasach sowieckich
spółki „Vilniaus kelių statyba”.
W samorządzie Wilna został opracowany szczegółowy
plan uporządkowania terytorium byłego cmentarza. Jednak przedstawiciele władz stołecznych w żaden sposób nie
mogą domówić się z właścicielami spółki. Wszystkie propozycje samorządu są przez nich
odrzucane.
Dyskusje i procesy sądowe
w tej kwestii trwają już od
piętnastu lat. Jednak żadne argumenty nie są w stanie przekonać właścicieli o konieczności przeniesienia się w inne
miejsce.
Nawet te, że przestępstwem

jest prowadzenie działalności
gospodarczej na byłym cmentarzu. Przecież wśród wybudowanych w czasach sowieckich
budynków znajdują się kaplice cmentarne. Są oczywiście
w opłakanym stanie – powiedział w rozmowie z „Kurierem
Wileńskim” Vitas Karčiauskas
przewodniczący wileńskiego
oddziału Departamentu Dziedzictwa Kulturowego.
Wspomnijmy jeszcze o
kościele św. Stefana. Jest to
renesansowa świątynia, która

powstała w latach 1600-1612
poza ówczesnymi murami
miasta. W ciągu wieków była przebudowywana, uzyskała
ostatecznie pewne cechy klasycyzmu. Tragiczny los spotkał
ją po zakończeniu drugiej wojny światowej. Nowe władze
miasta urządziły w kościele
zakład produkcyjny, niszcząc
niemal całkowicie jego szatę zewnętrzną i wewnętrzną.
Ucierpiały też sąsiadujące pomieszczenia klasztorne.
Zniknął całkowicie z powierzchni ziemi przykościelny
cmentarz. O tym, że był na nim
pochowany Wawrzyniec Gucewicz, świadczy tylko dawna tablica-epitafium, znajdująca się
na południowej ścianie kościoła. Na polskojęzycznej tablicy
widnieje napis: „D. O. M. Tu
w Bogu spoczywa Wawrzyniec
GUCEWICZ Architekt Profesor b. Akademii Wileńskiej
Zmarły 1798 roku w 45 swoje-

Przed kilku laty w pobliżu murów kościelnych stał drewniany
krzyż upamiętniający miejsce pochówku słynnego architekta

go życia prosi o westchnienie
do Boga za swoją duszę”.W pobliżu znajduje się współczesna,
litewskojęzyczna tablica z portretem Wawrzyńca Gucewicza.
Przed kilku laty w pobliżu
murów kościelnych stał drewniany krzyż upamiętniający
miejsce pochówku słynnego
architekta. Jednak o losach
krzyża nic nie wiadomo. Do
końca nie wiadomo także,
kiedy zabytkowy, unikalny
kościół św. Stefana, odzyska
dawną świetność.Jak zaznaczyła w rozmowie z „Kurierem
Wileńskim” Živilė Peluritienė,
rzeczniczka prasowa Kurii Archidiecezji Wileńskiej, jeszcze
przez pewien czas potrwają
prace restauratorsko-konserwatorskie zewnętrznej fasady
świątyni.
– W przyszłości poddane
zostanie restauracji także wnętrze kościoła, które po drugiej
wojnie światowej zostało doszczętnie splądrowane. Specjaliści będą je odtwarzali za pomocą materiału ikonograficznego, opisów, rycin. Dokładne terminy rozpoczęcia prac
wewnątrz świątyni nie są na
razie znane. Dopiero gdy wnętrze zostanie odrestaurowane,
kościół będzie wyświęcony i
zwrócony wiernym – zaznaczyła Živilė Peluritienė.
Wygląda na to, że wilnianie
nieprędko będą mogli złożyć
wiązankę kwiatów i zapalić
znicz na grobie Wawrzyńca
Gucewicza...
Justyna Giedrojć
Fot. Marian Paluszkiewicz

Publikacja z cyklu litewskie dziedzictwo kulturowe - wspólne bogactwo
wszystkich narodów. Projekt jest częściowo finansowany przez Departament
Mniejszości Narodowych i
rządu Republiki Litewskiej.

6 Z REJONU WILEŃSKIEGO

KURIER WILEŃSKI • Sobota, 28 — poniedziałek, 30 października 2017 r.

Podwileńskie Rudomino i białoruski
Wołożyn połączy wspólny projekt
Delegacja samorządu rejonu wileńskiego przebywała w tym tygodniu w Wołożynie (obwód
miński) na Białorusi i z przedstawicielami miejscowej władzy mówiła o perspektywach realizacji wspólnego projektu.

W

ładze rejonu wileńskiego i rejonu wołożyńskiego na Białorusi zamierzają wspólnie
odnowić targowiska w Rudominie i Wołożynie w ramach
programu współpracy transgranicznej Łotwa–Litwa–Białoruś na lata 2014-2020. Realizacja wspólnego projektu
ma się przyczynić do wsparcia
lokalnych małych i średnich
przedsiębiorstw oraz do tworzenia korzystnych warunków
dla pomyślnego rozwoju działalności gospodarczej.
Delegacja rejonu wileńskiego, na czele z mer Marią
Rekść, spotkała się z Wadimem Lazarenko, zastępcą
przewodniczącego Stowarzyszenia Weteranów Służby Dy-

Delegecja z rejonu wileńskiego zapoznała się miastem Wołożyn
			
Fot. Sergej Sadowskij
plomatycznej MSZ Białorusi,
Walerijem Marinichiewym,
przewodniczącym zarządu

Mińskiego Regionalnego Stowarzyszenia Konsumentów,
Nikołajem Astreiko, prze-

wodniczącym Komitetu Rejonu Wołożyńskiego, Siergiejem
Glinskim, przewodniczącym
Rady Rejonu Wołożyńskiego
i in.
Udział w spotkaniu wziął
też ambasador Białorusi na
Litwie Aleksander Korol i jego doradca Aleksandr Ignatenko.
Przedstawiciele rejonu
wileńskiego mieli też okazję
zapoznać się z Wołożynem i
jego historią, obejrzeć targowisko, które zostanie zmodernizowane, oraz odwiedzić
działające w mieście spółki.
Samorząd rejonu wileńskiego oraz starostwo Rudomino współpracują z rejonem
wołożyńskim od 2015 roku.
Tłumaczenie: L24.lt

Jubileusz 100 –lecia obchodziła jeszcze
jedna mieszkanka rejonu wileńskiego
24 października mieszkance gminy Niemież Magdė
Sinkevičiūtė-Vaičiūnienė spełniło się 100 lat. Aby złożyć życzenia jubilatce z okazji tej pięknej
rocznicy, przybyli mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, kierownik Wydziału
Opieki Społecznej Samorządu
Rejonu Wileńskiego Irena Ingielewicz, zastępca wójta gminy
Niemież Lilia Grygorowicz.
Magdė
SinkevičiūtėVaičiūnienė urodziła się 24
października 1917 roku we
wsi Vartai rejonu preńskiego.
Dwaj bracia zostali zesłani na
Sybir. W małżeństwie urodziła
5 dzieci.
Wykonywała różne prace
w kołchozie. Po śmierci męża i
syna Magdė mieszkała samot-

nie na wsi. Potem przeniosła
się do starszej córki Aldony
Zavackiene i jej męża Valen-

tina do Wilna. Inne jej dzieci
założyli rodziny i na Litwie.
Na Litwie mieszkają także ich

Z okazji dostojnego jubileuszu życzenia złożyła mer Samorządu
Rejonu Wileńskiego Maria Rekść
Fot. vrsa.lt

dzieci i wnuki. Teraz Magdė
ma 7 wnuków i 6 prawnuków.
Z okazji jubileuszu wiekowej kobiecie z rejonu wileńskiego gratulacje złożyła mer Maria
Rekść, życząc jej najlepszego
zdrowia, sił, miłości bliskich i radości dnia codziennego. Magdė
Sinkevičiūtė Vaičiūnienė mer
wręczyła dyplom gratulacyjny,
wiązankę kwiatów, a kierownik
Wydziału Opieki Społecznej
Samorządu Rejonu Wileńskiego Irena Ingielewicz – prezent
pamiątkowy.
Przedstawiciele gminy Niemież także pozdrowili Magdė z
okazji pięknego święta i wręczyli
dla niej słodkie ciasto i dużą wiązankę kwiatów.
Życzymy jubilatce zdrowych
i szczęśliwych lat życia!
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Na ceremonii inauguracji Gimnazjum w Zujunach –
masa uśmiechów i pięknych życzeń
18 października br. w rejonie wileńskim odbywała się inauguracja Gimnazjum w Zujunach. Na uroczystości zgromadziła się cała społeczność gimnazjum, administracja, uczniowie, rodzice, byli absolwenci gimnazjum i przedstawiciele innych instytucji oświatowych, przyjaciele i partnerzy.

O

bchody rozpoczęły się
od uroczystego odsłonięcia nowego szyldu
Gimnazjum w Zujunach, który poświęcił proboszcz parafii
pw. św. Józefa Ričardas Doveika. Po odsłonięciu tablicy
w gmachu Gimnazjum w Zujunach odbyła się Msza św.
Kapłan wszystkim zebranym
przypomniał, jakie znaczenie
ma edukacja i życzył wszystkim uczniom i nauczycielom
miłości i siły w dalszej działalności.
Aby złożyć życzenia dla
społeczności Gimnazjum w
Zujunach z okazji tej pięknej
uroczystości przybyli mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, europoseł Waldemar
Tomaszewski, poseł na Sejm Rita Tamašunienė, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, Przewodniczący Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół
Polskich „Macierz Szkolna na
Litwie” Józef Kwiatkowski, wójt
gminy Zujuny Mirosław Gajewski, dyrektorzy sąsiednich instytucji oświatowych i kulturalnych
oraz inni zaszczytni goście.
Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść
pozdrowiła całą społeczność
gimnazjum i wszystkich, kto

Uroczyste odsłonięcie tablicy na budynku Gimnazjum w Zujunach
zechciał pocieszyć się tą piękną
uroczystością. Mer podziękowała wszystkim, kto przyczynił
się do tego, że teraz w Zujunach jest gimnazjum, i zapewniła, że Samorząd będzie nadal
wspierać wszystkie instytucje
oświatowe w rejonie wileńskim. Dziękując za trudną, lecz
dobrze wykonywaną pracę,
mer pracowników gimnazjum
nagrodziła dyplomami.
Europoseł Waldemar Tomaszewski wraz ze wszystkimi
zgromadzonymi wyraził zadowolenie, że jest to już 36. gimnazjum na Wileńszczyźnie. Eu-

Liczna wspólnota gimnazjum w Zujunach

roposeł podziękował wszystkim
pedagogom gimnazjum i podkreślił jego znaczenie w formowaniu młodych ludzi.
Dyrektor gimnazjum Marek Pszczołowski, podziękował
wszystkim, kto przyczynił się do
powstania gimnazjum i wszystkim gościom, przybyłym na uroczystość inauguracji gimnazjum.
Dziękując za ciężką pracę, dyrektor gimnazjum wręczył dyplomy nauczycielom i pracownikom.
Uczniowie Gimnazjum w
Zujunach przygotowali imponujący program artystyczny, w

				

Fot. vrsa.lt
którym nie brakowało piosenek,
humoru, wierszy i tańców. Goście mogli podziwiać i cieszyć
się występami wychowanków
różnych grup wiekowych Gimnazjum w Zujunach.
Korzenie gimnazjum w Zujunach sięgają 1925 roku, kiedy
w Bujwidziszkach pojawiła się
pierwsza instytucja oświatowa.
W r. 1968 wzniesiono nowy budynek szkoły w Zujunach, a w r.
1997 nazwa szkoły została zamieniona z „w Bujwidziszkach”
na „w Zujunach”. W 2017 roku
szkoła w Zujunach oficjalnie stała się gimnazjum.

Fot. vrsa.lt
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Tour de Litwa po Polsce
Od kilku dni w Polsce przebywa silna grupa litewskich gestorów baz turystyki i rekreacji oraz
lecznictwa zdrojowego. Na prezentacje litewskiego potencjału w tych dziedzinach zapraszani byli polscy właściciele biur podróży, organizatorzy turnusów leczniczych, przedstawiciele
mediów i samorządów terytorialnych.

P

o spotkaniu w Bydgoszczy zorganizowano prezentacje w Szczecinie.
Departament Turystki z Litwy mógł tu liczyć na współpracę z Konsulatem Republiki Litwy i Zarządem Portów
Morskich.
Do Szczecina przybyli przedstawiciele wileńskich
luksusowych hoteli. Druskienniki prezentowały swoje możliwości lecznicze, Połąga zachwalała system ośrodków wypoczynkowych, rekreacyjnych
i najszerszą nad Bałtykiem
plażę. Prezentację rozpoczęła
szczecinianka, a z urodzenia
wilnianka, była dziennikarka
radiowa, Krystyna Korkuć. Inwokacja w języku litewskim
z „Pana Tadeusza” otworzyła
spotkanie i serca przybyłych
na nią gości.
– Goście z Litwy wiedzą
już o proponowanej linii promowej pasażersko towarowej
Świnoujscie–Kłajpeda. To
znacznie usprawni ruch, nawet
ten turystyczny – mówiono.
Podczas prezentacji litewskich perełek kultury i dziedzictwa naturalnego wspomniano także o możliwości
utworzenia stałego połączenia
autokarowego Szczecin–Koszalin–Słupsk–Gdańsk–Wilno.
To propozycja Konsulatu Litwy w Szczecinie i kto wie,
czy jeszcze w tym roku jakiś
przewoźnik, czy to ze Szczecina, czy z Litwy, nie podejmie
tego tematu.
Należy pamiętać, że w regionie i wymienionych miastach mieszka bardzo wielu
wilniuków, tych starszych
i tych z drugiego pokolenia. Sentymentalne podróże
na Wileńszczyznę stanowią
znaczny procent udziału Polaków w ogólnym ruchu tury-

Zaproszeni goście, przedstawiciele biur podróży, biznesu, organizatorzy wypoczynku i rekreacji z Polski północno-zachodniej
stycznym Litwy.
– Panie Tomaszu, dlaczego firmy, które prezentują
się w Szczecinie proponują
luksusowe warunki pobytu i
zwiedzania Litwy. Przeciętny
mieszkaniec, czy to z Polski,
czy z Litwy raczej nie będzie
waszym klientem z uwagi na
bardzo wysokie ceny. Dlaczego również państwo nie
pokazujecie w swojej ofercie
najwyższych wartości, jakimi
są Ostra Brama, Góra Krzyży

w Szawlach, wileńskie sanktuaria? – zapytałem Tomasza
Jackiewicza z Państwowego
Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki Republiki Litewskiej.
Przyznam, że nie otrzymałem odpowiedzi. Nie wiem, albo pytanie nie na miejscu, albo
prezentacja miała wybitnie nie
duchowy, co raczej tylko komercyjny charakter.
– Druskienniki znane są ze
swoich wód, z całorocznego to-

Tomasz Jackiewicz i przedstawicielka uzdrowiska Druskienniki,
Małgorzata Micevičienie

ru śniegowego, największej w
Europie krytej pływalni z pełną infrastrukturą – zachwalała
i zapraszała Małgorzata Micevičienie z Druskiennickiego Centrum Turystyki i Biznesu. My
dodajmy, że w Druskiennikach
wypoczywał Marszałek Józef
Piłsudski. Tam też nasi rodacy robią sobie selfie na słynnej
ławeczce, gdzie przesiadywał
Piłsudski.
Wspomniany Tomasz Jackiewicz zauważył już na początku, że wielu ludziom w
Europie Litwa nie jest znana
do końca. Ten kraj kojarzony
jest jako zaścianek kontynentu. W opinii zaproszonych gości, gestorów i właścicieli polskich organizacji i biur turystycznych po takiej prezentacji
Litwa stała się jakby bliższa.
To ogromny sukces współorganizatorów, Konsulatu RL w
Szczecinie, Zarządu Portów
Morskich i władz samorządowych Szczecina – mówiono w
kuluarach podczas poczęstunku litewskimi wędlinami, serami i oczywiście wybornymi
trunkami.
Przypomnę, miałem możliwość na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku,
właśnie na łamach „Kuriera
Wileńskiego” porównać Litwę
ze Szwajcarią. Pisałem wtedy, że
ten kraj ma wszelkie predyspozycje, by być drugą Szwajcarią.
Jest zieleń (prawie 30 procent to lasy), kilka tysięcy jezior, ciekawe szlaki kajakowe
po Wilii i Niemnie, także na
Mereczance.
Wtedy brakowało tylko infrastruktury. Okazuje się, że teraz jest już wszystko, tak samo,
jak i... szwajcarskie ceny na te
luksusy.
Krzysztof Subocz
Fot. Henryk Gaszkowski
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Kolejne święto polskiego teatru na Litwie
Tydzień po VIII Wileńskich Spotkaniach Sceny Polskiej czeka nas kolejna okazja do spotkania z
polskim teatrem, tym razem dzięki staraniom Fundacji „Zatrzymać Czas”.

W

ramach Dni Polskiego Teatru na Litwie
mieszkańcy Wileńszczyźnie mają w najbliższych
dniach okazję do uczestniczenia w aż ośmiu wydarzeniach
z udziałem wybitnych polskich
aktorów.
– Na pomysł zorganizowania tego rodzaju wydarzenia
wpadliśmy już kilka lat temu.
Mieliśmy pomysł, rozmawialiśmy na ten temat z zastępcą dyrektora Domu Kultury Polskiej
w Wilnie, Krystyną Zimińską
i pisaliśmy projekty. Przez kilka lat jednak nasza propozycja
nie spotkała się z zainteresowaniem instytucji, które mogły
ją wesprzeć. W tym roku nasz
projekt się spodobał i otrzymał wsparcie Senatu RP. Dzięki
tym pieniądzom możemy teraz
realizować to przedsięwzięcie
– mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Anna Muszyńska, koordynator projektu.
To pierwszy projekt, jaki
Fundacja „Zatrzymać Czas”
organizuje na Litwie i pierwszy
poza granicami Polski.
– Nikt z nas nie pochodzi
z Wileńszczyzny, jednak nieraz
odwiedzaliśmy Wilno, spotykaliśmy się zamieszkującymi
je Polakami. Wiedzieliśmy, że
jest to bardzo liczna społeczność i wydawało nam się, że
zorganizowanie takiego kilkudniowego święta polskiego
teatru to będzie coś ważnego
dla polskiej społeczności tutaj.
Będzie to kontakt z ojczystą
kulturą, językiem, także z Polską – wyjaśnia przedstawicielka
fundacji.
Dni Polskiego Teatru na
Litwie rozpoczyna spektakl
„Blizny pamięci”, w którym w
postać doświadczonego mężczyzny u schyłku życia wcieli się Jerzy Zelnik. Będzie to
spotkanie nie tylko z polskim
teatrem, ale także historią.
– Przypominamy postać
wielkiego Polaka, Jana Kar-

Próba przed spektaklem "Blizny pamięci"
skiego, który oznajmił światu
prawdę o tym, co się dzieje
w Polsce. Ta okupacja w Polsce była jedną z najbardziej
krwawych w czasie II wojny
światowej, Holokaust toczył się
również w dużej mierze na terenie okupowanej Polski, stąd
te „pomyłki” świata mówiące o
„polskich obozach” – wyjaśnia
Jerzy Zelnik.
– Niemcom najłatwiej było sięgać po dużą diasporę
żydowską mieszkającą w Polsce, najłatwiej było dotrzeć i
zniszczyć 3 milionów Żydów.
Jan Karski zapowiadał się na
wybitnego dyplomatę. Ogromnie wykształcony człowiek, poliglota, uciekał z Polski przez
zieloną granicę, by objawić
światu prawdę. Niestety, świat
nie dowierzał, miał „ważniejsze
sprawy”. To oczywiście obarcza
winą, dlatego być może świat
ma do dzisiaj kompleksy wobec
Polaków, którzy musieli znosić

Fot. Artur Armacki

największe zbrodnie hitlerowskie – uważa aktor.
Jerzy Zelnik jest przekonany, że najnowszej historii Polski
i Polaków stale trzeba się uczyć
i o niej przypominać.
– Trzeba ludziom otwierać
oczy, ponieważ uczą się fałszywej historii. Trzeba wykonywać
pracę na poły artystyczną, na
poły pedagogiczną – mówi.
„Blizny pamięci” nie są jednak tylko lekcją historii.
– Jest to bardzo emocjonalny spektakl. Dużo dzieje na
scenie nie tylko w sferze intelektualnej, ale i emocjonalnej.
Starałem się, by dawał on swój
pełny, teatralny oddech. Światło, muzyka, wydarzenia. By nie
była to chłodna lekcja historii,
ale przekaz bardzo gorący. Myślę, że jest tam sporo wydarzeń,
które mogą bardzo angażować
emocjonalnie widzów – wyjaśnia artysta w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

DNI POLSKIEGO TEATRU NA LITWIE
Pierwszą edycję Dni Polskiego Teatru na Litwie, która odbędzie są w dniach 27-29 października 2017 r., organizują Fundacja „Zatrzymać Czas” wspólnie z Domem Polskim w Wilnie i z
Centrum Kultury w Solecznikach.
Bezpłatne wejściówki na wszystkie wydarzenia można
odebrać w Domu Polskim w Wilnie i Centrum Kultury w Solecznikach. Wejściówki na spektakle w Wilnie będzie można odebrać
również w recepcji DKP bezpośrednio przed spektaklem.

Jaką jeszcze propozycję
przygotowali organizatorzy
Dni Polskiego Teatru na Litwie?
– Chcieliśmy, żeby wszystkie spektakle opierały się na
polskiej literaturze. Mamy więc
„Zabawę” Mrożka, „Blizny pamięci” czy „Ballady” Mickiewicza. Mamy także spektakl związany z miejscem, w którym będzie wystawiany, czyli „Wieczór
w Teatrze Wielkim” autorstwa
Stanisława Balińskiego, który
zostanie pokazany w Pałacu
Balińskich w Jaszunach. Nie
planowaliśmy takiego połączenia, wyszło to w zasadzie przypadkiem, dopiero później okazało się, że autora i dawnych
właścicieli pałacu łączyły jakieś
koligacje rodzinne. Mamy też
naprawdę bardzo interesującą
propozycję dla dzieci – podkreśla organizatorka wydarzenia,
Anna Muszyńska.
Koordynatorka projektu liczy oczywiście na wileńską widownię, podkreśla jednak, że
nie zamierza się zniechęcać, jeśli pierwsza edycja wydarzenia
nie spotka się z dostatecznym
zainteresowaniem widzów.
– Doskonale wiem, że zawsze najtrudniejsza jest pierwsza edycja wydarzenia. Później,
z roku na rok, kolejne edycje
przyciągają coraz większą widownię. Mamy nadzieję, że Dni
Teatru Polskiego na Litwie zapiszą się na stałe w kalendarzu
polskich imprez w Wilnie – planuje Anna Muszyńska.
Ilona Lewandowska

Dni Polskiego Teatru
na Litwie rozpoczyna
spektakl „Blizny pamięci”, w którym w postać
doświadczonego mężczyzny u schyłku życia
wcieli się Jerzy Zelnik

KURIER WILEŃSKI • Sobota, 28 — poniedziałek, 30 października 2017 r.

SPOŁECZEŃSTWO 11

„Syrokomlówka” sprzątała cmentarz
Bernardyński

S

przątanie
cmentarza
Bernardyńskiego w końcu października jest jedną z wieloletnich tradycji społeczności Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.
Toteż wczoraj, w piątek większość uczniów i nauczycieli tej
placówki można było spotkać
nie na lekcjach, lecz na jednej
z najstarszych wileńskich nekropolii.
– „Piątacy” tutaj są po raz
pierwszy. Dla nich sprzątanie
cmentarza Bernardyńskiego
jest zupełnie nowym doświadczeniem. Podeszli jednak do
zadania z dużym entuzjazmem
i bardzo odpowiedzialnie.
Przynieśli nawet ze sobą znicze i narzędzia do pracy, chociaż mogli je otrzymać tutaj.
Nastrój jest pozytywny, dzieci
chętnie pracują, bo doskonale rozumieją, że opiekują
się w ten sposób tak ważnym
dla Polaków zabytkiem – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Teresa Michniewicz,
nauczycielka matematyki, wychowawczyni klasy 5c, czuwająca nad pracą i bezpieczeństwem swoich wychowanków
na cmentarzu.
Wicedyrektorka gimnazjum, Regina Lewicka, zaznaczyła, że społeczność „Syrokomlówki” już od około 20
lat zajmuje się sprzątaniem
cmentarza Bernardyńskiego.
Akcja zwykle odbywa się w
piątek, przed wakacjami jesiennymi. Do szkoły wówczas
przychodzą tylko uczniowie
klas początkowych. Starsze
dzieci z klas 5-8 oraz I-IV
klas gimnazjalnych wraz z wychowawcami udają się zamiast
lekcji na cmentarz Bernardyński. Często dołączają do akcji
również rodzice.
– Dla naszych dzieci ta
akcja jest wspaniałą lekcją
patriotyzmu i odpowiedzialności. W tym roku oprócz
sprzątania postanowiliśmy

również na szerszą skalę zadbać o nagrobki. Każda klasa
miała wybrać jeden lub kilka
grobów, którymi będzie się
opiekować, sprzątać, zapalać znicze, sadzić kwiaty. Na
przykład jedna z klas wzięła pod opiekę groby sióstr
Piłsudskiego, inna zaopiekuje
się miejscem spoczynku powstańców styczniowych, ktoś
będzie się opiekował mogiłami lekarzy, literatów, malarzy,
księży – powiedziała nam Regina Lewicka.
Jak zaznaczyła, inicjatorką
tego projektu była nauczycielka języka angielskiego, Jolanta Nowosielska.
– Na tym cmentarzu spoczywa wielu zasłużonych dla
Wilna Polaków. W ciągu kilku
lat pani Jola prowadzi poszukiwania tych ciekawych postaci. Najpierw ona sama opiekowała się kilkoma grobami.
Następnie zaproponowała,
abyśmy podzielili opiekę na
klasy, aby każda sobie wybrała jakiś obiekt – tłumaczyła
Lewicka.
Jak zaznaczyła wicedyrektorka placówki, mimo że
społeczność szkoły jest bardzo
liczna, zaangażowana i chętnie
pracuje na cmentarzu, jednak
nie udaje się w ciągu jednego
dnia posprzątać całego terytorium.
– Na szczęście dziś Bóg
dopisał nam z pogodą. Jednak
nie zdążymy usunąć liści ze
wszystkich grobów. Toteż być
może warto pomyśleć o zaproszeniu do sprzątania tego
cmentarza wszystkich naszych
absolwentów. Może w następnym roku warto ten pomysł
zrealizować, spotkać się razem, złożyć w ten sposób hołd
spoczywającym tutaj wilnianom oraz wspomnieć swoje
szkolne lata – powiedziała Regina Lewicka.
Brygita Łapszewicz
Fot. Marian Paluszkiewicz

Do akcji sprzątania cmentarza chętnie dołączają również rodzice
uczniów „Syrokomlówki”

Społeczność wileńskiej szkoły zajmuje się sprzątaniem cmentarza
Bernardyńskiego już około 20 lat

Zapalenie zniczów jest ważną sprawą
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Pogodowa zgaduj – zgadula
Stara Hieronimowa dzisiejszym oficjalnym przepowiadaczom pogody, tym tak
zwanym, metrologom, nie wierzy ni na pół paznokcia. „Ot,
mówi – śledź jadł i gadał…
Palec przez okna wystawi i
przepowiada”. Ona to święcie zawierzona w dawniejsze
przymowy, co to jakoby zawsze sprawdzająsia!
Un, tydzień temu gadałasia: „Święta Urszula jaka, cała
zima taka”. I między innymi
wtedy bywszy haniebnie ładnie do pół dnia… A też nie
dziwa, że już: „Na Urszula
wdziewaj ciepła koszula”. Nu,
a jeszcze: „Gdy jesieniu lato, zimu mrozy zato”. „Gdy
październik z wodami chadza,
mroźny grudzień przyprowadza”. Choć, wiadomu, po ludowemu, to i tak niedobrze,
i tak niezaróżowu. „Mroźny
październik zapowiada plucha
w listopadzie”. A i tak - jesień.
Złotnia kanczasia, zaczynasia
zołkość, szarość, pluchota…
Chmury te czarne, jak onuczy jakie, po niebie sunąsia…
Nastrój, jak ciemnu jesieniu.
Nawet święty i te, w październiku, takie „podchodzące”.
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, Różancowa,
Światowy Dzień Zdrowia Psichicznegu, Światowy Dzień
Niewidomych, Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem,
Światowy Dzień Jąkającychsia, Światowy Dzień Różańca, Dzień Oszczędzania… Nu
prostu „Hołodrancy usich
krajów hop do kuczy”. Na dodatek - dziś – „Na Szymona i
Judy należy opatrzeć budy”. A
już na jutru „Gdy na Narcyza chłody – szybku zamarznu
stawy i brody.” Nu, a dalej
co? Co, co… Nic dobregu nie
czeka.
Zaduszki… Deszcz i pluchota z zołkościu. Jak, dla
przykładu, modny temat stanuł „Dzień Oszczędzania”.
Światowy! I co? Toż i tak cała
życia oszczędzami. I co mami?

Śmiechu warta. Choć tak z ręku na sercy, to na dziś nie ma
nigdzie nijakiegu tołku – ni na
niebie, ni na ziemi. Już nie cud,
że grzyby nawet w grudniu
po lasach rosnu. Hieronimowa
złoci, że rakietami dziur w niebie ponarabiali, to i mami, co
mami… Poczekaj, a czy kiedy-

kwitli, ptaszki przyleciawszy,
gniazdy źwiwali… a w marcy
– wszystku wymroziwszy! I w
maju nie raz śnieżywszy.
To co? Te anomalii pogodowe byli i kiedyści. Nu, a od
czegu to na dziś wszystku z
pogodu stoć głowy stanęła i
naodwyrtka poszła? I to co nie

ści na Litwie pogodowych cudów - judów nie wydarzałasia?
Aha, jakraz! Un, w krzyżackich zakonach – kronikach
napisana: „W 1323 roku, zimu
taki mroz pocisnął, że wojska
wróciwszysia z Litwy, a drzewy
owocowe w Liwonii wyschli
na niet. W 1328 roku Kristmemel (Kłajpeda, znaczysia)
miawszy ziemiatrzęsienia! I
to tak mocnu trzęsłu, że lękawszysia serioźnie, że wyższe chaty kulnu ob ziemia. W
Polskiej kronice piszysia, że
zima 1440 roku bywszy haniebnie zimna i długa. A lat za
dwadzieścia – Morza Bałtycka
zamarzła. Patrzaj, do Szwecji,
i piechotu możnu byłu dojść.
Zatu w roku 1493–im styczeń
i luty bywszy takie ciepłe, że
trawa zazieleniała, sady za-

uczony, to jaka druga tłumaczenia tego ma! Zatu prosty
lud od wieków miawszy swoje
pogodowe „zgaduj – zgaduli”.
Ot, dla przykładu, od dnia
świętej Łućji (13 grudnia) do
Bożego Narodzenia bywszy
„Dzień Światła”. Bo widzisz, w
tym czasie, wieczorami, słonca zachodzi, o tej samej porze,
zatu, jaki trzynasty – taki cały
styczeń, jaki czternasty – taki
luty…
I tak – cały rok po dniu. A
jeszcze, jak – gdzie, sypawszy
na progu dwanaście kuczków
soli. Jaka kuczka najwięcej
zmokni – ten miesiąc będzi
najwięcej dżdżysty.
Nu, o wróżbach Bożenarodzeniowych, to przypomniawszy ja nie raz, a ot z rania
25-ego stycznia możnu spra-

wiedliwie przepowiedzieć, czy
śnieg prędku roztopni. Jeśli w
lesie borsuki dużu naśledziwszy – będzi pózna wiosna. Na
Gromniczna, jeśli słonecznie
– zarodzi len, a latem będzi
dużu grzmotów. Nu, a jaka
będzi jesień i zima? Przepowiadawszy, że jeśli kukułka, co
to musi przestać kukować na
Piotrego i Pawła, kuka na dwa
tygodni dłużej, to zaczni mrozić dwa tygodni po wszystkich
Świętych. Po Wawrzyncu (10
sierpnia) moc piorunów słabni
i już chatów nie palu. Jaka
będzi jesień – zgadywawszy
też z dnia św. Bartłomieja (24
sierpnia).
W ten dzień bociany szykująsia do odlotu. Jeśli bywa słonecznie - jesień będzi sucha.
Dzień Michała nazywawszy
Dniem Wiatrów. Jeśli dmucha
z Zachodu - zima źmienna, z
odwilżami; jeżeli z Południa –
ciepła. Ze Wschodu – zołka, z
Północy – śnieżna. I jeśli w ten
dzień pogodnie – zima będzie
mroźna. Pogoda na św. Marcina - odwyrtka pogody Bożego
Narodzenia. A jeśli na ś. Andrzeja – pierwsze święto zimy
– wypad śnieg – będzi dobra
lata, obrodzi groch, fasola, gryka. Jeśli słonecznie – obrodzu
warzywy, jeśli zimnu – lata będzi gorąca, z piorunami. A jeśli
wilgotnie – ładnie zakwitni żyta i będzi dużu ziarna… A
wiosna jak zgadywawszy? 1
marca – taka będzi wiosna,
drugiego marca – lato, 3 – ego
– jesień. Skowronek na Kaziuka ile zaśpiewa – tyle śniegu
sypni. 10-ego maja mroz – zołku będzi 40 dni. 17-ego marca
ładnie - urodzajny rok. Na
Wielkanoc, podczas proceśji
wiatry silny, zmienny – taki
będzie aż do Piotrego. Trzeciego dnia Wielkanocy dać odpoczywać ziemi. Ni sadzić, ni co
drugiegu robić na roli, bo to
Dzień Lodu. Nie posłuchasz –
urodzaj będzi zmarnowany.
Wincuk Bałbatunszczyk
z Pustaszyszek
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Wilniuka powstańczy duch
Niedawno, za sprawą Instytutu Polskiego, w Wilnie i Kownie odbyły się ciekawe międzynarodowe debaty pt. „Co nam zostało z ideałów Powstania Styczniowego?”
Asumpt do tych spotkań
stanowiło odnalezienie na
Górze Giedymina szczątków
dwóch wybitnych przywódców
Powstania, Konstantego Kalinowskiego i Zygmunta Sierakowskiego. Historycy z Polski,
Litwy i Białorusi zastanawiali
się nad znaczeniem ideowym i
politycznym Powstania Styczniowego dla naszych narodów.
W debatach padły m. in. dwie
przeciwne, lecz uzupełniające
się nawzajem tezy.
Pierwsza, że Powstanie było ostatnim aktem politycznym Rzeczypospolitej Obojga
Narodów i ostatnią walką w
obronie tego bastionu wolności i tolerancji.
Druga zaś taka, że był to
początek samodzielnej drogi
Polaków, Litwinów i Białorusinów do niepodległości.
Nam zaś warto się zastanowić co dla nas jest dzisiaj
ważne i potrzebne z etosu
powstańczego w sytuacji, w
której się obecnie znajdujemy.
Żyjemy wprawdzie w pokoju
i w praworządnym państwie,
a jednak świat wokół nas jest
coraz bardziej niespokojny i
niesie wiele zagrożeń o różnym charakterze. Może więc
duch powstańczy winien wciąż
czuwać i nie gasnąć?
Przed miesiącem w Wilnie
odbyła się inna, bardzo ciekawa dyskusja o wpływie kremlowskiej propagandy i rosyjskiej agresji informacyjnej na
terenach dawniej objętych powstaniami narodowymi.
Polscy i litewscy dziennikarze uznając tę agresję za
realne zagrożenie debatowali
o tym jak mu przeciwdziałać.
Mówili o „rosyjskim świecie”,
który w Moskwie dla wielu
stanowi schedę po imperium
carskim, a potem radzieckim,
które próbują odbudować.
Receptą na „rosyjski

świat” ma być świat wolnorynkowy, który wybraliśmy
kształtując politykę naszych
państw, a zatem kontratakiem
wobec agresji „rosyjskiego
świata” winna być skuteczna
propaganda „wolnego świata”,
z którym każdy Polak i każdy
Litwin musi się świadomie i
zdecydowanie identyfikować,
aby oddalić zagrożenie.
Pozornie wszystko to
brzmi rozsądnie i trzyma się
kupy. Zastanówmy się tylko,
czy skuteczną i właściwą receptą na obcą agresję informacyjną jest obrona przy pomocy
innej, „swojej” agresji.
Wiadomo, że gdzie drwa
rąbią, tam wióry lecą i łatwo
dostać drzazgę w oko, w serce
lub w głowę. Nikt z nas miło
nie wspomina zimnej wojny
i zapewne nikt nie chce jej

powrotu. Ale na wojnę ideologiczną nie mamy wpływu.
Światowe mocarstwa nie zrezygnują z rozszerzania swych
wpływów wszelkimi dostępnymi sposobami, a ponadto
w świecie wolnorynkowym,
gdzie mechanizmy realnej
władzy i wpływów są o wiele bardziej zawiłe i pogmatwane niż w państwach autorytarnych, jesteśmy poddani
formom agresji informacyjnej
znacznie trudniejszym do zdefiniowania niż te, które wspierają i którymi kierują służby
państwowe. Bardzo wiele się
teraz mówi i pisze o manipulacjach społecznych dokonywanych przez wielkie, światowe
sieci informatyczne.
Wszystko to brzmi groźnie i ponuro. I jak my, proste
Wilniuki, mamy sobie z tym

Nam zaś warto się zastanowić co dla nas jest
dzisiaj ważne i potrzebne z etosu powstańczego w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy.
Żyjemy wprawdzie w pokoju i w praworządnym
państwie, a jednak świat wokół nas jest coraz
bardziej niespokojny i niesie wiele zagrożeń o
różnym charakterze

radzić? Cóż, przyjrzyjmy się
różnym lokalnym społecznościom tu, w naszej Europie,
dalej nie musimy się rozglądać. Dajmy na to, w takiej
Norwegii czy Szwajcarii. Tam
się znacznie mniej mówi o
wojnie ideologicznej czy o
agresji informacyjnej, tak jakby jej nie było. Nie znaczy to,
że ona tam nie dociera, ale
jest znacznie słabiej odczuwalna, bowiem te społeczności,
znacznie bardziej zgrane, zżyte i zdyscyplinowane, a także
bardziej przywiązane do tradycji w wymiarze i duchowym
i materialnym, są po prostu
bardziej odporne. Oni od lat,
a może od wieków nawet, wiedzą swoje i dlatego niełatwo
im wstawiać kit. Nieważne, czy
chodzi o aborcje, uchodźców
czy o gwiezdne wojny. Wiedzą
swoje i żyją po swojemu. Więc
i my, Wilniuki, powinniśmy
wiedzieć swoje, znać swoją
wartość i pilnować, żeby jej
nie posiać i nie rozmienić na
drobne. A jak jej pilnować, o
tym w następnych odcinkach.
Szabli nie wyjmujmy, jesteśmy wszak ludem miłującym
pokój. Ale ducha powstańczego gasić nie wolno!
Józek Powsinoga
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Dokąd rzucił ich los:
Butowiczów droga do Polski

W

ojdaty,
obecnie
przedmieście metropolitalnego Wilna. Przed wojną cicha i spokojna wieś.
– Ludzie utrzymywali się
z tego, co rodziła ziemia, co
dawały hodowlane zwierzęta.
Można by rzec – sielska miejscowość, w której życie płynęło
bez większych problemów. No,
może trochę okowity wypijano więcej niż teraz, bo niemal
w każdym obejściu była mała
fabryczka bimbru – wspomina
Adam Butowicz, najmłodszy
z rodu Butowiczów, urodzony
już w Macierzy w pomorskim
miasteczku, w Szczecinku.
Sięgamy z panem Adamem
do rodowych zdjęć, a zgromadził ich kilkaset. Co zdjęcie, to
i opowieść. Chociaż on sam
nie mógł pamiętać przedwojennych czasów, ale mama
– już świętej pamięci, wiele
opowiadała. Adam wszystko
skrzętnie notował. Zapamiętywał. To dobrze, bo ludzie odchodzą a wraz z nimi odchodzi
pamięć o tamtej Polsce, o tej,
która żyła innym rytmem i inną wiarą niż ta obecna, gdzie o
byle co jest awantura, pyskówki i walka o „kość” .
W 1958 roku Litwini pod
presją sowietów tak naprzykrzali się rodzinie Butowiczów, że ci spakowali to co najważniejsze, najpotrzebniejsze i
wyjechali z rodzinnych Wojdat
do Polski, szukać spokoju i
budować swoją tożsamość od
podstaw.
Tam już mieszkał ojciec
Czesława Butowicza.
Rodzice – Eleonora i Czesław wzięli ze sobą obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, do
której oni sami się modlili a
później także ich dzieci, Marysia i Helena, urodzone na
Wileńszczyźnie, ale już po wojennym kataklizmie.

Adam Butowicz pochylony nad galerią zdjęć z historii swojego rodu
Butowiczowie może by i
zostali w Wojdatach, ale nie
chcieli się pogodzić z nakazem przekazania swojego gospodarstwa pod sowieckie kołchozy czy sowchozy. Oni mieli
świadomość, że rodzinna ziemia jest jak matka. Za nic nie
można jej oddać obcemu. Nie
mieli szacunku do okupanta
ani w czasie wojny, ani do tego,
któremu „ofiarowano” Wilno i
Wileńszczyznę.
Woleli oddać życie za swoją ojcowiznę.
Takim patriotyzmem i
dziś są silni nasi rodacy na
Kresach. Chociaż inny to kraj,
chociaż wspólnie jesteśmy w

Europie, tej zjednoczonej, to
jednak wiele spraw nie do
końca odpowiada cywilizacji
oraz szacunkowi wynikającemu nomen omen ze wspólnej
historii Obojga Narodów.
– Mama opowiadała nam,
dzieciom, o katastrofie kolejowej, jaka miała miejsce w
Wilnie w 1945 (patrz zdjęcie).
Wszystkie dzieciaki, te młodsze i starsze biegały na dworzec kolejowy, by zobaczyć
potrzaskaną lokomotywę. To
było ogromne wydarzenie, bo
przecież Wilno było już „wyzwolone” przez sowietów od
Niemców i Polaków, a jednak
doszło do sabotażu – mówi

Rówieśnicy i Eleonora (w środku) przed roztrzaskaną lokomotywą na bocznicy dworca w Wilnie. Maj 1945 r.

Adam, nawiązując do wspomnień matki.
– Rodzice wzięli ślub we
wrześniu 1945 w kościele parafialnym w Wojdatach. Mama pochodziła z rodu Korkuciów, bardzo znanego na Wileńszczyźnie, tato pochodził z
Rybiszek. Jemu żadna praca
nie sprawiała kłopotu. Żył z
uśmiechem i radością, że może
pomagać żonie w jej obowiązkach matkowania. My nie czuliśmy braku ciepła rodzinnego.
Mało tego, nie odczuwaliśmy
biedy w powojennej Polsce,
chociaż były kolejki, na przykład za mięsem czy nawet, albo szczególnie, do taniej jatki
(tam sprzedawano mięso ze
zwierząt leczonych przez weterynarzy, stąd jakość mięsa
była mniejsza) – kontynuuje
zasłyszane opowieści Adam
Butowicz.
Najtragiczniejsze dla mamy, Eleonory, były wspomnienia dotyczące Ponar.
„Byliśmy podrostkami. Interesowały nas dziwne opowieści o masowych mordach
dokonywanych na Żydach i
Polakach w pobliskich lasach
w Ponarach. Jakoś i strach nas
nie obleciał i kilkakrotnie z
rówieśnikami tam chodziliśmy.
Gdy ucichły strzały, po jakimś
czasie właziliśmy na górkę i
widzieliśmy, jak świeżo zasypane doły jeszcze się „ruszały”.
Dopiero po wojnie ktoś
nam wytłumaczył, że tam rozstrzeliwano ludzi. To musiało
być straszne. Około stu tysięcy,
w większości wyznawcy wiary
mojżeszowej, Żydzi polskiego
pochodzenia. Przez tyle lat o
Ponarach, o tej tragedii oficjalnie nie mówiono, tak jak
i o Katyniu, czyżby zmowa
Niemców i Rosjan, największych oprawców w tamtych
czasach?” – pytała mama.
str. 15
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» Dokąd rzucił ich los: Butowiczów droga do Polski

– W czasie wojny mój
ojciec został przyłapany przez
sowietów i jako jeniec wywieziony na Syberię. Jak tam
było faktycznie, to jeden Bóg
raczy wiedzieć, ale tato przeżył tam dosłownie horror.
Głód, chłód i ciężka praca to
była codzienność. Jakimś cudem pod koniec wojny udało
mu się uciec, przedostać w
rodzinne strony, poznał mamę
i tak przyszliśmy my na świat.
Jak było rzeczywiście, to o
tym zapewne opowie moja
starsza siostra, Helena. Ona
więcej wie na ten temat – mówi Adam.
Przepadam za piosenką Jerzego Garniewicza „Już mi raz
zabrano Wilno”. Piękny, patriotyczny wyciskacz łez...
– Pytasz mnie, kiedy mama ostatni raz była w Wilnie?
Ostatni raz ze mną w 2007.
Byliśmy w Wojdatach. Stoi
tam nasz rodzinny, dziadkowy

dom, tyle że te ściany drewniane obłożone są cegłą. Dom
ocieplony. Byliśmy w Ostrej
Bramie i w kościółku parafialnym. Widziałem wzruszenie
mojej matki. Ona pamiętała
jednak te trudne swoje wojenne dzieciństwo, tę młodość
dzieloną pomiędzy pracą a
byciem Polakiem. Moja mama nigdy nie sprzeniewierzyła się swemu pochodzeniu.
Zawsze była Polką. Dzięki
takiemu wychowaniu ja też
mam tę swoją dumę narodową. Nie zamierzam szukać
łatwiejszego chleba gdzieś na
Zachodzie. To iluzoryczne. Z
czasem będą wracać do kraju
współcześni wygnańcy Adama i Ewy – śmieje się Adam
Butowicz.
Faktycznie, mój rozmówca poukładał sobie świat. Ma
własny warsztat samochodowy, roboty huk. Prezesuje też
lokalnemu klubowi żeglar-

Eleonora Butowicz (pierwsza z prawej) z koleżanką przed schodami do kościoła w Wojdatach

skiemu, bierze udział w maratonach.
Podobnie, jak jego siostra,
mieszkająca w tym samym
miasteczku, Helena. Szefuje
Domowi Spokojnej Starości,
a ponadto wspiera anonimowych alkoholików. Pomaga im

wyjść z nałogu. O Helence z
Butowiczów, o Kaziku, co to
rezyduje w Paragwaju – w następnym odcinku.
Krzysztof Subocz
Fot. Henryk Gaszkowski
i archiwum rodzinne Adama
Butowicza

Rodzina Butowiczów – od lewej ojciec Czesław, mama Eleonora,
siostry Helenka i Marysia oraz dalsza rodzina

Mama Eleonora z Korkuciów przed domem w Wojdatach
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Rosyjska bania: poć się na zdrowie!
Rosyjska bania jest bardzo starym wynalazkiem wykorzystywanym z chęcią do dzisiaj. Co więcej, ta dawniej kultywowana w Rosji tradycja przeniosła się do innych państw i cieszy się coraz
większą popularnością. Od dawien dawna było wiadomo, że w bani powinien być gospodarz,
czyli tak zwany banszczyk, czyli taki kąpielowy.

W

edług rosyjskiej historii i tradycji, to osoba,
która ma niezwykłe
predyspozycje, wiedzę i umiejętności. Praca kąpielowego wymaga wiedzy, wytrwałości, dobrego
zdrowia, gruntownej znajomości
tradycji i rytuałów bani.
Ludzie tego zawodu dawniej
byli bardzo szanowani. Na Litwie w ciągu ostatnich 20 lat zawód „banszczyka” był praktycznie wymarły. Jedynie w łaźniach
publicznych było kilkoro, ale o
ich istnieniu wiedziało wąskie
grono miłośników łaźni.
Obecnie na Litwie powstaje
nowe pokolenie prawdziwych
kąpielowych, którzy trzymają się
dawniejszych zasad korzystania
z bani. Prawdziwy kąpielowy ma
rozległą wiedzę na temat roślin i
ich właściwości leczniczych oraz
zna tajniki masażu. A co najważniejsze – zawodowo zajmuje się
chłostaniem.
– Jako kąpielowy pracuję już
około dziesięciu lat. Moje zainteresowanie zaczęło się od tego,
że wybudowałem prawdziwą rosyjską banię. Wszystko zrobiłem
własnymi rękoma. Przyznaję, że
nie ma tu żadnego przepychu,
ale jest przytulnie i przyjemnie.
Ale przecież prawdziwa, rosyjska bania polega na prostocie.
Takich już jest bardzo mało.
Teraz wszystko jest zmodernizowane. Najważniejszy jest piec
oraz ciepło pochodzące bezpośrednio z kamieni, których w
mojej łaźni jest około pół metra i
ważą 380 kilogramów. Następnie
zacząłem ciekawić się ceremoniałem bani. Ukończyłem kursy
masażysty, chodziłem na kursy
„banszczyków” z Łotwy. No i
nadal dokształcam się – opowiada Romualdas Račas, zawodowy
„banszczyk” z rejonu trockiego.
Prawdziwa rosyjska bania –
to idealne miejsce na odpoczy-

Pobyt w łaźni reguluje przemianę materii całego organizmu, przyspiesza spalanie węglowodanów i lipidów
nek, w którym można nabrać sił i
dotknąć wielowiekowej tradycji.
Aromat drewna, gorącej pary,
gałązek brzozowych, to jej nieodłączne elementy.
– Coraz częściej do kraju
przyjeżdżają prawdziwi mistrzowie bań z Rosji, Łotwy, Finlandii. Dzielimy się informacją, doświadczeniem. W naszym zawodzie nie może być konkurencji.
Kąpielowy powinien mieć dogłębną znajomość tradycji bani
i posiadać doskonałą wiedzę na
temat rytuałów. Przede wszystkim należy umieć prawidłowo
wypalić łaźnię. Należy wiedzieć,
jakiego drewna do tego należy

użyć, jak długo palić w piecu –
tłumaczy Romualdas Račas.
Jak mówi, bardzo ważne jest
wiedzieć, jakiej miotły należy
użyć do smagania ciała.
– Miotłę należy przyszykować zawczasu. Witki powinny
być zdrowe, dojrzałe. Trzeba też
wiedzieć, jak prawidłowo te witki ułożyć, żeby podczas chłostania nie pokaleczyć ciała. To
prawdziwa sztuka. Miotły wykonuje się z różnorodnych roślin: od witek z cienkich gałązek
po zioła. Przed kilkoma dniami
miałem klienta, który sobie zażyczył, aby miotłę do chłostania
ciała przyszykować z łodyg róży.

Rozgrzane ciało poddaje się masażowi, chłosta się je ziołowymi rózgami, które błyskawicznie przepędzają wszelkie dolegliwości i choroby

Więc dokładnie oczyściłem ją z
kolców, odpowiednio wysuszyłem, wymoczyłem no i klient
był zadowolony – wspomina
„banszczyk”.
Za klasyczną miotłę uchodzi
miotełka zrobiona z witek brzozowych, która bywa nawet nazywana „kąpielowym doktorem”.
Miotełki z witek brzozowych
szczególnie były cenione przez
płeć piękną, wszak brzoza – to
drzewo kobiece. Według podań
brzoza pomaga w nawiązaniu
porozumienia z mężem, potrafi
przegnać precz kłótnie, odbudować miłość, zaprowadzić ład i
spokój do rodziny.
Wieniki, wieniczki – tak nazywane na Wileńszczyźnie - miotły wykonuje się z jałowca, witek
dębu, osiki, jarzębiny oraz z wielu innych witek drzew oraz roślin. Właściwie sporządzone rózgi zachowują energię roślin i ich
właściwości lecznicze. Stosuje się
wiele gatunków ziół, wykorzystuje się parę na bazie naparów
roślinnych, która jest szczególnie gorąca. Następnie rozgrzane ciało poddaje się masażowi,
chłosta się je ziołowymi rózgami,
które błyskawicznie przepędzają
wszelkie dolegliwości i choroby.
– Dla każdego dobieramy
miotłę z odpowiednich witek,
wszystko zależy od tego, na jakie dolegliwości skarży się nasz
klient, ponieważ każda roślina
leczy odpowiednie dolegliwości
– tłumaczy Račas.
Wysuszone miotły nie wolno trzymać w ogrzewanych pomieszczeniach, ponieważ przesuszają się wtedy liście i gałązki
zaczynają łamać się i kruszyć.
Tego dnia, gdy szykujemy się
do łaźni, zawczasu miotłę należy
namoczyć dosłownie na minutę
w zimnej wodzie i włożyć do
worka.
str. 17
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» Rosyjska bania: poć się na zdrowie!

Lepiej używać torby do pakowania produktów spożywczych. W żadnym wypadku nie
wolno używać worków przeznaczonych na śmieci, ponieważ są one wykonane z tworzyw sztucznych, które były
już przedtem wykorzystywane
i miotła naciągnie plastikiem.
Po kilku godzinach w worku
zmiękną, zrobią się luźne. Wtedy trzeba sprawdzić czy miotła
jest dobrze związana. W łaźni
taką miotłę należy zagrzać na
parze.
„Banszczyk” reżyseruje
i prowadzi cały ceremoniał:
dobiera techniki, prawidłowo rozwachlowuje powietrze,
chłosta ciało, dobiera olejki
zapachowe, steruje temperaturą i wilgotnością, miesza
zioła, przygotowuje i nakłada
pilingi, wykonuje masaże, robi
specjalne herbatki z ziół, które
są podawane podczas pobytu
w łaźni.
– Z usług „banszczyka”
obecnie korzysta bardzo dużo osób. Mamy stałych klientów, którzy przyjeżdżają co
tydzień. Czasami przyjeżdżają
grupami. Ten, kto chociaż raz
spróbuje prawdziwej bani, powraca znów i znów – twierdzi
Račas.
Pobyt w łaźni reguluje
przemianę materii całego organizmu, przyspiesza spalanie
węglowodanów i lipidów, dzięki czemu możemy schudnąć.
Poprawia krążenie krwi przez
rozszerzenie naczyń krwionośnych, podnosi odporność i poprawia nastrój. Zalecana jest
dla osób, którzy mają problemy z układem oddechowym,
reumatyzmem. Trudno jest wymienić wszystkie zalety.
– Korzystanie z bani przynosi bardzo dużo korzyści dla
naszego zdrowia oraz urody.
Przede wszystkim nigdzie nie
umyjemy tak czysto skóry jak
w łaźni. Dzięki parze odbywa się pobudzenie czynności
skóry. Martwy naskórek pozostaje usunięty, pory łojowe
oczyszczone. Po wyjściu z łaźni
od razu jest widoczna poprawa wyglądu skóry, która jest

oczyszczona, nawilżona i gładka. Poprawia się także wygląd
całego ciała. Dzięki chłostaniu
ciała za pomocą witek poprawia się także wygląd całego
ciała, poprawia się ukrwienie,
skóra staje się gładka, nawilżona – wylicza Račas.
Z łaźni nie powinno korzystać się w przypadku występowania następujących schorzeń:
cukrzycy, nadczynności tarczycy, gorączce, ostrych stanach
zapalnych, kamicy nerkowej,
ostrych stanach reumatycznych. Nie zaleca się korzystania kobietom w ciąży.
– Seans w mojej łaźni trwa
dobrych sześć godzin. Cena zależy od tego, jakie procedury
zostaną wybrane. Ale tak mniej
więcej jedna osoba powinna
przeznaczyć ponad 100 euro.
Idąc do łaźni nie można być
mocno najedzonym, być pod
wpływem alkoholu. Zaczynamy od rozmowy na temat procedur, które chciałby wybrać
klient. Rozmawiamy podczas
picia ziołowych herbatek –
podkreślił Romualdas Račas.
Jak mówi, seans składa się
z kilkunastu, a nawet i więcej
procedur.
– Po pierwszym wejściu zalewamy pierwszą partię wody
na kamienie, czyli tak zwany
rytualny par. To wejście bywa
najkrótsze, to jakby rozgrzewka przed meczem. Następnie
wychodzimy ochłodzić się.
Drugie wejście to zazwyczaj
procedury z soli. Pokrywamy
ciało solą i grzejemy się. Skóra
oczyszcza się i odbywa się detoksykacja organizmu. Po każdej procedurze następuje
ochłodzenie. Jeżeli jest lato,
można sobie wskoczyć do jeziora, zimą klienci lubią potarzać się w czystym śniegu.
Trzecie wejście to chłostanie
ciała miotłą. Następnie mogą
to być procedury z mydła, gliny, czekolady, różnorodne masaże. Wybór jest ogromny –
tłumaczy Romualdas Račas,
zawodowy „banszczyk” z rejonu trockiego.
Honorata Adamowicz
Fot. archiwum

TRADYCJA ROSYJSKIEJ ŁAŹNI
Wiele krajów, takich jak Finlandia, Turcja, Japonia, czy
starożytne Termy w Rzymie, przez tysiące bądź setki lat
żyły tradycją zdrowego traktowania ciała i hartowania go
w saunach suchych lub parowych. Tak samo miało się i w
Rosji, gdzie surowy, ostry, mroźny klimat jak najbardziej
temu służył.
W Rosji powstała rosyjska bania. Jest to tradycja dotycząca kąpieli parowej (piec kamienny, opalany drewnem),
po której następuje dość raptowne wychłodzenie się poprzez zanurzenie w balii, wzięcie prysznica lub po prostu
wytarzanie się w śniegu. Taka zmiana temperatury zdecydowanie wpływa korzystnie na układ odpornościowy,
aczkolwiek, jak z każdą terapią czy sportem bywa, nie jest
tu wskazana przesada. Nie na darmo łacińskie przysłowie
mówi „umiarkowanie jest strażnikiem życia”. Podczas rosyjskiej bani temperatura ciała podwyższa się, co wywołuje sztuczną gorączkę.
Ciało zaczyna produkować więcej białych krwinek
przez co wytwarza się środowisko groźne dla bakterii i
wirusów. Organizm podejmuje prewencyjną walkę na wczesnych etapach chorób. Stąd wskazane jest regularne (Rosjanie z łaźni korzystają 2-3 razy w tygodniu) korzystanie,
a to wpływa znacząco na system immunologiczny.

Po każdej procedurze w łaźni należy ochłodzić się

18 BYĆ KOBIETĄ
PLOTECZKI
Koniec pięknego
małżeństwa
Związek Ewana McGregora i Evy Mavrakis stanowił
ewenement w świecie show-biznesu. Para była małżeństwem od 22 lat i wychowywała wspólnie czwórkę dzieci.
Wszystko wskazuje jednak
na to, że McGregor i Mavrakis postanowili się rozstać,
jednak ukrywali to przed publicznością. Para podobno jest
w separacji od maja. Aktor
miał już nawet znaleźć pocieszenie u młodszej koleżanki z
planu serialu „Fargo”, Mary
Elizabeth Winstead.

Sędziwy ojciec
68-letniemu muzykowi
Billy’emu Joelowi urodziła
się trzecia córka! Dziewczynka otrzymała imiona Remy
Anne. Jej starsza o dwa lata
siostra ma na imię Della Rose.
Matką obu jego najmłodszych córek jest czwarta żona Joela, 35-letnia Alexis
Roderick. Kobieta jest zaledwie cztery lata starsza od
pierwszej córki swojego męża,
Alexy Ray, której matką jest
pierwsza żona muzyka.

Młodość bez botoksu
Courtney
Cox, znana
z kultowego serialu
„Przyjaciele”, jeszcze
2 lata temu – jak sama przyznała – „wyglądała okropnie”.
Aktorka, starając się zatrzymać młodość, przesadziła z
dobrodziejstwami medycyny
estetycznej. Na szczęście w
porę się opamiętała. Kilka
miesięcy temu zapowiedziała, że odstawia botoks. Efekty są widoczne. Dziś twarz
aktorki wygląda naturalniej i
młodziej.
Stronę przygotowała
Honorata Adamowicz

KURIER WILEŃSKI • Sobota, 28 — poniedziałek, 30 października 2017 r.

Czego nie wolno trzymać w łazience?
Większość z nas ma łazienki połączone z WC, które muszą pełnić
wiele różnych funkcji. Oprócz toalety, są także pokojem kąpielowym,
suszarnią, pralnią, tu się malujemy i czeszemy.

Z

e względu na wilgoć i
ciepło te warunki nie
służą niestety niektórym przedmiotom. Szczoteczki do zębów. Obecność w łazience muszli klozetowej ma
ogromny wpływ na przechowywanie w jej bliskości przedmiotów codziennej higieny.
Naukowcy dowodzą, że na
szczoteczce może znajdować
się do 10 mln różnych bakterii,
także tych szkodliwych.
Kiedy po załatwieniu potrzeby fizjologicznej spuszczamy wodę w toalecie, nad
muszlą zaczyna unosić się
chmura cząsteczek wody prosto z sedesu. Unosi się na kilka
metrów i opada nawet przez
kilkadziesiąt minut, swobodnie fruwając po łazience i osiadając na okolicznych przedmiotach.
Po umyciu zębów, najlepiej
więc osuszyć szczoteczkę papierowym ręcznikiem, i włożyć pionowo w stojak. Dzięki
temu będzie miała szansę wyschnąć. Szczotkę można schować w zamykanej łazienkowej
szafce.
Lekarstwa. W ulotce każdej specyfiku znajdują się
dokładne zalecenia dotyczącego nie tylko jego dawkowania, ale także sposobu
przechowywania. Łazienka,
w której jest ciepło i wilgotno jest miejscem wyjątkowo
niekorzystnie wpływającym
na trwałość leków. Mogą one,
pochłaniając wilgoć z powietrza, puchnąć, tracąc przy tym
swoje właściwości lecznicze.
Leki trzymajmy w kuchni w
specjalnym pojemniku – w
miejscu ciemnym, suchym i
chłodnym.
Maszynki do golenia.
Ostrza w maszynce do golenia pod wpływem wody
szybko ulegają korozji, przy
okazji tępią się. Pozostawione między ostrzami włoski i

Kosmetyki w pudrze i w kamieniu, takie jak pudry, czy cienie niezbyt dobrze reagują na wilgoć
Fot. archiwum
fragmenty skóry to doskonałe
miejsce dla rozwoju bakterii,
które kochają wilgoć i ciepło.
Maszynka leżąca na skraju
umywalki ma ciągły kontakt z
wodą, szybko więc rdzewieje.
Po goleniu najlepiej dokładnie spłukać ostrza, strząsnąć
dokładnie wodę, osuszyć maszynkę papierowym ręcznikiem i schować ją w zamykanej szafce.
Kosmetyki w pudrze i w
kamieniu, takie jak pudry, czy
cienie niezbyt dobrze reagują
na wilgoć – łatwiej się rozmazują, tracą swoje lekkie, pudrowe właściwości. Łazienka
jest miejscem, w którym są
wysokie wahania temperatury,
a to szkodzi także kosmetykom pielęgnacyjnym. Najlepiej, żeby kosmetyki były zamykane i przechowywane w
kosmetyczce schowanej np. w
komodzie w szufladzie. Idealnym rozwiązaniem jest oczywiście szufladka w toaletce w
sypialni.
Dlaczego lakierom szkodzi klimat łazienki? Ponieważ
podobnie jak kosmetyki kolorowe i pielęgnacyjne nie lubią
skoków temperatur i światła.
Jeśli chcesz przedłużyć życie
lakierowi – żeby nie zgęstniał,
nie rozwarstwił się, trzymaj

swoje emalie w pudełku poza
łazienką, ale nie w lodówce
(lakiery zachowują swoją formułę w określonych przedziałach temperatur).
Sprzęt elektroniczny. W
łazience jest miejsce na sprzęt
elektroniczny, ale tylko taki,
który jest wodoodporny – są
radia i odtwarzacze mp3, które świetnie czują się nawet wisząc pod prysznicem. Zwykłe
odtwarzacze, e−booki, tablety, a nawet telefony komórkowe źle znoszą parę, wilgoć
i kontakt z wodą. Efekt nie
musi być widoczny od razu,
ale kropla drąży skałę.
Biżuteria. Chcesz, żeby
twoja biżuteria zawsze była
czysta i wyglądała dobrze? Zabierz srebrne ozdoby z łazienki i przechowuj je w woreczkach strunowych (plastikowych szczelnie zamykanych) i
w szkatułce. Wilgoć i kurz
unoszący się w łazience w połączeniu z panującym w niej
ciepłem sprawia, że srebro
ciemnieje. Jeśli zależy ci na
tym, żeby srebro wyglądało
dobrze − zdejmuj wykonaną z
niego biżuterię do mycia i zakładaj dopiero, kiedy wchłoną
się w skórę wszystkie kosmetyki – balsamy i perfumy, a
ciało będzie suche.

SMACZNEGO! 19

KURIER WILEŃSKI • Sobota, 28 — poniedziałek, 30 października 2017 r.

Bigos domowy babuni
P
rzepis na najlepszy bigos staropolski. Przygotowuje się go z kiszonej
i białej kapusty. Zawiera on
mięso, kiełbasę, boczek, grzyby, śliwki i czerwone wino. Powinien być długo gotowany, a
następnie odgrzewany. Wtedy
jest najsmaczniejszy i aromatyczny. Palce lizać.
Składniki:
• 0,5 kg świeżej, białej kapusty
• 0,5 kg kiszonej kapusty
• 300 g mięsa wieprzowego
• 40 g suszonych grzybów
• 200 g kiełbasy
• 150 g boczku
• 1 cebula
• 100g suszonych,
wędzonych śliwek
• 1 szklanka wytrawnego,
czerwonego wina
• 2 ziarna ziela angielskiego
• 5 ziaren pieprzu czarnego
• 2 liście laurowe
• 2 nasiona jałowca
• 2 goździki
• sól
• olej do smażenia
Sposób przygotowania:
Grzyby wsypać do niedu-

żego garnka i zalać 500 ml
zimnej wody. Pozostawić na
parę godzin, a najlepiej na
całą noc.
Namoczone grzyby ugotować w tej samej wodzie,
w której się moczyły, aż będą miękkie. Czas gotowania
wynosi ok. 30 minut. Grzyby
osączyć i pokroić w paski.
Wywar z grzybów należy zachować!
Kapustę kiszoną wypłukać (ale tylko, jeśli jest bardzo kwaśna), osączyć, pokroić
drobno i przełożyć do garnka.
Zalać małą ilością wrzącej
wody (tyle, aby woda pokryła
kapustę) i gotować do miękkości pod przykryciem ok. 1
godziny.
Kapustę białą oczyścić z
zewnętrznych liści, poszatkować, zalać małą ilością
wrzącej wody (tyle, aby woda
pokryła kapustę). Posolić 1
łyżeczką soli i gotować do
miękkości (ok. 30 minut).
Ugotowane kapusty odcedzić i połączyć w jednym
garnku.
Dodać pokrojone grzyby i
wywar grzybny oraz przyprawy: ziele angielskie, pieprz, li-

ście laurowe, nasiona jałowca
i goździki. Mięso pokroić w
kostkę i podsmażyć na oleju
na złoty kolor. Posolić. Osobno usmażyć pokrojoną w
kostkę cebulę z pokrojonym
w kostkę boczkiem i kiełbasą. (Kiełbasę obrać ze skóry).
Dodać do kapusty razem z
mięsem. Dodać pokrojone w
paski śliwki.
Podlać winem. Garnek
przykryć, pozostawiając małą
szczelinę i gotować co najmniej 1 godzinę. Bigos po
ugotowaniu
przyprawić
ewentualnie do smaku solą
i pieprzem, pozostawić do
ostygnięcia, a następnie odstawić w chłodne miejsce.
Przez kolejne 2-3 dni bigos
należy zagotować, pogotować
przez parę minut, jeśli byłoby
za dużo płynu, to go odparować i ponownie schłodzić.
Bigos z czasem przechodzi
smakiem i nabiera aromatu.
Na trzeci dzień bigos jest
gotowy do spożycia. Można
go również zamrozić lub gorący przełożyć do słoików, zakręcić, pozostawić do ostygnięcia, wstawić do lodówki i
spożyć do 2 tygodni.

Pieczona szynka wieprzowa
Składniki:

roodpornego, wlewamy wodę i
dodajemy ziele angielskie i li-

ście laurowe. Pieczemy ok. 1,5
godziny w 170 stopniach.

• 1,2 kg szynki wieprzowej
• 2 duże ząbki czosnku
• 2 łyżki majeranku
• sól i pieprz do smaku
• 3 liście laurowe
• 5 ziela angielskiego
• ok. 1 szklanki wody

Jak oszczędzać wodę
w kuchni
Owoce, warzywa - szczególnie liściaste (sałaty, szpinak) nie myj pod bieżącą wodą. Nalej wodę do dużej miski
i umyj po kolei produkty. Szpinak, który jest sławny z tego że
zawsze na listkach ma piasek,
płucz 2 lub 3 razy w ten sposób, wymieniając wodę. Wody
pozostałej z mycia owoców i
warzyw nie wylewaj, lecz wykorzystaj do podlewania kwiatów czy trawnika.

Nie zmywaj ręcznie
Do zmywania używaj
zmywarki (zużywa ona ok 15
l wody, a na zmywanie ręczne
ok 50 l). Używaj programu
ekonomicznego zmywarki.
Zmywarkę włączaj dopiero
gdy jest pełna.
Jeśli jednak zmywasz
ręcznie nie rób tego pod strumieniem bieżącej wody. Napełnij jedną komorę lub dużą
miskę wodą z płynem i w niej
zmywaj po kolei naczynia,
zaczynając od tych najmniej
zabrudzonych a kończąc na
tych najbardziej. Spłukuj
szybko pod niedużym strumieniem wody.

Używaj
przefiltrowanej wody
Jeśli lubicie gorące napoje:
kawę czy herbatę, to przefiltrowana woda użyta do parzenia sprawi, że napój nie tylko
zyska na smaku, ale również
na wyglądzie. Barwa będzie
piękna, przejrzysta a co ważne
bez brzydkiego osadu.
Dodatkowo macie pewność, że woda dobrej jakości
chroni urządzenia kuchenne.
W czajniku czy ekspresie nie
będzie osadzał się kamień,
będą dłużej żywotne i sprawne a to kolejna oszczędność!

Sposób przygotowania:
Szynkę wieprzową obsuszamy ręcznikiem papierowym i
nacieramy czosnkiem, majerankiem solą i pieprzem. Następnie
wkładamy do szczelnego pojemnika na około 2 godziny w
chłodne miejsce (najlepiej do
lodówki). Po 2 godzinach szynkę wykładamy do naczynia ża-

PORADY
BABUNI

Pieczona szynka dobra na każdą okazję! Fot. Marian Paluszkiewicz

Stronę przygotowała
Julitta Tryk
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DZIEŃ-DO – Apsik! – BEREK – Apsik!, Czy i Wam – Apsik! – zdarzają się teraz –
Apsik! – właśnie takie – Apsik! – powitania i rozmowy?
To wszystko przez tę wspaniałą i piękną, ale jakże dokuczliwą w kichaniu jesień – Apsik!

WRÓŻBA JESIENNEGO KICHANIA
Kichać w poniedziałek – uwaga! Nadciąga niebezpieczeństwo!
Kichać we wtorek – nie traćcie nadziei!
Kichać w środę – nadejdzie oczekiwany list!
Kichać w czwartek – idą lepsze czasy!
Kichać w piątek – na horyzoncie kłopoty!
Kichać w sobotę – niebawem znajdzie się przyjaciel!
Kichać w niedzielę – spróbujcie zaszaleć!
Kichać przez kilka dni – postarajcie się polubić syrop z cebuli!

Czy potraficie... WIDZIEĆ JESIEŃ
To niewątpliwie najbardziej malownicza pora roku. Na pożegnanie letnich
dni przyroda stroi się wtedy w swoje najpiękniejsze
barwy. Gamy czerwieni
żółcie może oglądać na liściach drzew, a piękny brąz
na łupinach kasztanów,
orzechów, żołędzi. Spróbujcie więc na chwilę zatrzymać się i zachwycić się tym
pięknem!
Kasztany świetnie nadają się do jesiennych robótek ręcznych – na przykład
ludzików. Położone blisko
telewizora osłabiają jego
szkodliwe promieniowanie, a położone pod łóżko
pozwalają naszemu organizmowi lepiej odprężyć się i
wypocząć.
Z wielobarwnych liści
możecie stworzyć piękny bukiet, który przez
całą zimę będzie przypominał o dniach ciepłych,

słonecznych. Można je też
wykorzystać jako elementy
własnoręcznie zrobionego
przedmiotu: zakładki czy
albumu na zdjęcia.
Orzechy są pyszne do
gryzienia. Są też bardzo
zdrowe i pożywne, zawierają dużo magnezu, który
znakomicie wpływa na nasze nerwy.
WĄCHAĆ JESIEŃ
Poznajcie niezwykłą
moc aromaterapii! Stwórzcie jesienne pot pourri,
czyli mieszankę aromatycznych kwiatów, ziół i przypraw. Skoro świt wybierzcie
się na jesienne łowy zapachów do lasu czy parku.
Głęboko wdychajcie rześkie powietrze, zapach żywicy i porannej rosy.
Sosnowa gałązka w wazonie na biurku wspaniale odświeży Wasz pokój i

pozwoli zebrać rozbiegane
myśli do skupienia się nad
lekcjami.
Wspaniały bukiet zasuszonych polnych traw i ziół
odprężyć się, rozmarzyć i
na chwilę wrócić na skąpaną w słońcu łąkę.
Zapach świeżej szarlotki
z konfiturą z własnoręcznie
zbieranych jabłek na pewno wnet przegoni wszystkie
jesienne smuteczki.

HOROSKOP
SPADAJĄCYCH LIŚCI
LIŚĆ AKACJI –
urodzeni w czerwcu –
czy przyjaźniliście się
kiedyś z własnym rodzeństwem? No popatrzcie, macie w domu
takich serdecznych, fajnych i oddanych Wam
ludzi, a Wy o tym nie
wiedzieliście. Nie macie
rodzeństwa? To może
mama jest przyjacielem
od serca?!
LIŚĆ KASZTANU
– urodzeni w lipcu – ciągle się skarżycie na brak
przyjaciół. Teraz to się
zmieni, pod warunkiem,
że nie będziecie się chować w domu. Bo jak macie kogoś poznać, skoro
Ciągle wykręcacie się od
imprez i spotkań?
Życzę wszystkim moim przyjaciołom najwspanialszej, najpiękniejszej i najszczęśliwszej jesieni!
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Jak to z pomarańczą było... stare, nowe historie

Ojczyzną
pomarańczy jest Daleki
Wschód. Okło X wieku z pomarańcz znano
w Europie jedynie ich
kwaśną odmianę, pochodzącą z Indii.
Słodkie pomarańcze
trafiły na nasz kontynent

dopiero w początkach XVI
wieku dzięki Portugalczykom, którzy przywozili je
do Lizbony z Chin południowych.
W dobie Renesansu zaczęto również przyozdabiać
drzewami pomarańczowymi wielkopańskie rezydencje. W XV stuleciu pojawiły się one na wybranych
stołach Polaków, jako dodatki do potraw. Można się
tego dowiedzieć czytając
rachunki miasta Lwowa z
początków XV wieku. Sto
lat później na dworze Zygmunta dodawano pomarańcze do pieczeni.
Początkowo import odbywał się drogą lądową –

przez Norymbergę i Wrocław albo Wenecję, Wiedeń
i Ołomuniec. Dopiero w
drugiej połowie XVI wieku hiszpańskie i portugalskie pomarańcze zaczynają
przybywać do nas na okrętach wiozących towary z Lizbony do Gdańska.
Pomarańcz było znacznie mniej niż cytryn, a
mianowicie po parę sztuk
podawanych „wyłącznie na
stół króla i to przy specjalnych uroczystych okazjach”.
Pomarańcze
rozpowszechniali w Polsce jezuici zyskując nimi przychylność dobrodziejów zakonu.
Piętnował to w 1590 roku

anonimowy przeciwnik
Towarzystwa Jezusowego
stwierdzając z oburzeniem:
„Przywożą do nas jabłka
hiszpańskie, nieznane naszym przodkom, słodkie i
piękne: ich barwa, zapach,
smak jest taki, że zdają się
być dopiero co zerwane z
drzewa. Dobrze wiemy, ile
zepsucia wprowadziły do
naszej ojczyzny te hiszpańskie i włoskie przysmaki,
jak bardzo zaszkodziły tężyźnie i prostocie obyczajów”.
Dzisiaj dobrze wiemy,
że to nieprawda i prawdą
być nie może, a pomarańcze są słodkie, smaczne i
pachnące!

JESIENNA KRZYŻÓWKA DLA UWAŻNYCH
1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu
dnia
3. Miejsce w szkole, gdzie jest
dużo książek
4. Roznosi listy
5. Uczy w szkole
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Biało-czerwona ojczyzna
10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula, pomidor, ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc, w którym jest
początek jesieni
14. Miesiąc spadających liści
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą
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Kupno
Najdrożej na Litwie kupujemy lasy (dojrzałe, młode,
na drewno, poręby), ziemię i
zagrody. Tel. 8 651 39 039
Kupię las. Rozliczam się
od razu. Tel. 8 686 03 070
Kupujemy las z ziemią lub
na wyrąb. Szybkie rozliczenie.
Załatwiamy dokumenty.
Tel. 8 678 38 810
Pilnie poszukujemy mieszkania w Wilnie.
Tel. 8 688 74 900
Skupujemy samochody w
dowolnym stanie. Rozliczamy
się na miejscu. Załatwiamy
dokumenty. Tel. 8 611 33 626
W konkurencyjnych cenach skupujemy samochody. Załatwiamy dokumenty.
Wasz samochód – nasza troska. Tel. 8 602 05 044
SPRZEDAŻ
Cieplarnie z poliwęglanu
różnych rozmiarów po niskiej
cenie z dostawą i gwarancją.
www.perchina.lv
Tel. 8 606 13 383
Szalówka (sosnowa i lipowa). Deski podłogowe, listwy
przypodłogowe (plintusy),
opaski maskujące (naliczniki), belki, deski, krokwie.
Tel. 8 699 34 788
Wszystko z metalu: bramy garażowe, drzwi sejfowe,
ogrodzenia, kraty, bramy i in.
Gwarancja. Tel.: 8 659 77
771, 8 686 59 806
Sprzedam ogródek działkowy z domem (90 mkw.) we
wspólnocie ogrodniczej „Žeimena”, 4 km od Niemenczyna. Nadaje się do mieszkania
na stałe. Cena do uzgodnienia.
Tel.: 8 698 43 392
Sprzedam drewno liściaste i iglaste (suche) po 3 albo
6 m3. Dowóz bezpłatny.
Vilnius, tel. 8 673 84 059

Sprzedam trocinowe brykiety dębowe, brzozowe oraz
białoruskie brykiety torfowe.
Tel. 8 600 59 339
USŁUGI
W Awiżeniach, we własnym domu, blisko przystanka autobusowego, wynajmę
1-2 pokoje dla 1-2 osób. Cena
umowna, niezawyżona.
Tel. 8 608 22 761
Odwierty, geotermiczne
ogrzewanie, na całej Litwie
przez cały rok. Gwarancja.
Nadzór. www.melkerlita.lt
Tel.: 8 616 08 020, 8 686 83 265
Jakościowa naprawa automatycznych pralek i el. kuchenek w domu klienta.
Tel.: 8 5 232 66 00, 8 682
40 894
Pokrycie dachowe, naprawa. Dostawa materiału.
Gwarancja pracy. Niedrogo i
jakościowo.
Tel. 8 606 97 218
Centrum rodzinne „Šeimos menas“ udziela pomocy
psychologicznej w jęz. polskim i rosyjskim dla dzieci i
dorosłych.
www.seimosmenas.lt
Tel.: 8 652 65036, 8 676
54 686
Głębokowodne studnie.
Tel. 8 649 63 089; greziniaivandens@gmail.com
Urządzamy i remontujemy
płaskie i pochyłe dachy. Betonowanie. Fasada. Wykończenie. Tel. + 370 698 43 616
POZNAJMY SIĘ
40-letni, majątkowo dobrze usytuowany mężczyzna
zapozna się z kobietą, chce
założyć rodzinę i mieć wspólnych dzieci. Tel. 8 679 95 678
PRACA
Poszukujemy kierowców
do przewozu ładunków (plandeki). Kierunki: Litwa-Rosja i
Europa-Rosja.
Tel. 8 650 37 334

Proponujemy pracę sprzątaczkom. Sprzątanie pomieszczeń na – Ozo., Kalvarijų.,
Saltoniškių, Gedimino pr.,
Vokiečių g. Tel. 8 655 51 244
lub 8 650 32 020
Proponujemy pracę sprzątaczkom w serwisie Pirkliu g.,
A. Paneriai. Czas pracy - poniedziałek-piątek od 19 godz.
Tel. 8 686 22 771

Spółka produkcji politylenu proponuje pracę na przedmieściach Wilna. Poszukujemy
operatorów produkcji, pracowników pomocniczych. Doświadczenie nie jest wymagane,
nauczymy na miejscu. Praca w
dwie zmiany, przy zmiennym
rozkładzie: 3 dni pracy, 3 dni
wolne. W dniach pracy zapewniamy nocleg. Tel. kontaktowy:
8 615 91 895

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
Praca dla murarzy, cieśli w Belgii, Luksemburgu i Francji.
Wynagrodzenie 1 500-1 600 euro miesięcznie. Zakwaterowanie i transport do pracy bezpłatny.
Rozmowy rekrutacyjne w Solecznikach.
CV – e-mail praca@poltrop.pl , tel.0048 34 34 372 09 34

Informuojame, kad 2017-11-15 d. 10:00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai žemės sklype kad. Nr.
4196/0400:(1049), esančiame Gudoniškių k., Paberžės sen.,
Vilniaus raj. sav. Kviečiame kaimyninio žemės sklypo Nr.
4196/0400:0184 savininkus į šiuos matavimus. Matavimus
atlieka UAB „Krianta”, tel.: (8-5) 277 96 55, mob. 8 699 23612.
Zam. 1878
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Konkurs „Dziewczyna ,,Kuriera
Wileńskiego” — Miss Polka Litwy 2017”
„Dziewczyna — Miss Czytelników”
Imię, nazwisko kandydatki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głos na „Dziewczynę — Miss Czytelników” można oddać przysyłając wypełnione kupony (uwaga,
nie kserować!) na adres redakcji – „Kurier Wileń ski”, Birbynių 4a, 02121 – 3– Vilnius, Lietuvos
Respublika, z dopiskiem – „Dziewczyna — Miss
Czytelników”. Na kuponie należy wpisać nazwisko
tylko jednej(!) kandydatki z 10. Liczba kuponów nie
jest ograniczona, w jednej kopercie może znajdować
się dowolna liczba kuponów.
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 11 listopada br.
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