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Trzy pytania do... 

1. W czasie kwarantanny 
coraz wi!cej osób skar"y si! 
na syndrom suchego oka. 
Dlaczego tak si! dzieje?

Wi!kszo"# z nas ze 
wzgl!du na walk! z korona-
wirusem ogranicza wyj"cia 
z domu do minimum, wi!-
cej czasu sp!dzamy przed 
ekranem komputera czy te-
lewizora. Dzisiaj dzie$ wy-
gl%da nast!puj%co: wstajesz 
rano, od razu w&%czasz tele-
wizor lub sprawdzasz in-

formacje w social mediach 
o obecnej sytuacji w kraju. 
Potem "niadanie, prysznic i 
kierujesz si! do pracy – je"li 
pracujesz przy kompute-
rze, zapewne robisz to zdal-
nie, z domu. Odpisujesz na 
maile, czytasz materia&y. 
Nast!pnie krótka przerwa, 
by zerkn%# na nowe staty-
styki – oczywi"cie, robisz to, 
patrz%c w ekran komórki 
lub telewizora. Po sko$czo-
nej pracy decydujesz si! na 
d&ugi maraton filmowy... 
a nast!pnie k&adziesz si! 
spa#, przegl%daj%c jeszcze 
portale spo&eczno"ciowe 
czy wiadomo"ci. Podobnie 
dzie$ wygl%da i u dzieci.

2. Jak mo"emy pomóc 
naszym oczom?

Dobre nawil'enie to 
podstawa. Je"li pracuj%c 
przy komputerze czujemy, 
'e nasze oczy piek%, s% za-
czerwienione i suche, war-
to zadba# o ich odpowied-
nie nawil'enie. Zawsze 
wi!c, gdy mamy tak% po-
trzeb!, si!gnijmy po proste 
i szybkie rozwi%zanie – po 
krople do oczu. Poza stoso-
waniem kropli starajmy si! 
w ci%gu dnia… mruga#. Sta-
rajmy si! robi# przerwy od 
komputera.

3. Jakie mog# by$ powi-
k%ania zwi#zane z sucho-
&ci# ga%ek oczu?

Je'eli nie b!dziemy 
dba# o nasze oczy, to mo'e 
nast%pi# zapalenie, oczy 
mog% ropie#. 

Komentarz dnia

Zawsze do"# krytycznie 
odnosi&em si! do przesad-
nej, bezmy"lnej komercja-
lizacji Bo'ego Narodzenia 
– tego uruchamiania re-
klam "wi%tecznych na po-
cz%tku listopada (zaraz po 
zako$czeniu „helloweenu”, 
jakby"my nie mieli w&a-
snych tradycji), kosztow-
nych "wi%t, zapalania cho-

inek w miastach i swetrów 
z reniferami. W tym roku 
ca&a ta komercja mo'e nas 
drogo kosztowa# – i to nie 
tylko finansowo. 

Masowy udzia& miesz-
ka$ców w zapalaniu cho-
inek spowodowa& kolejny 
skok zachorowa$, a ten 
– kolejne ograniczenia. 
Mieszka$cy dostan% wi!c 
po kieszeni i poprzez 
zmniejszenie zakresu 
"wi%tecznych promocji, 
ale tak'e na skutek zakazu 
gromadzenia si! powy'ej 
dwóch osób w miejscach 
publicznych. Drogo kosz-
tuj% te zdj!cia przy choin-
kach, oj, drogo... 

Jak zwykle bowiem, po-
nosimy w ten sposób kosz-
ty braku odpowiedzialno-
"ci – w&asnej lub cudzej. 

Maseczki pod brod%, g&up-
kowate 'arciki, 'e „mnie 
nie we(mie”, unikanie my-
cia i dezynfekowania r%k 
– maj% konsekwencje nie 
tylko dla tych osób, które 
tak post!puj%, ale tak'e 
dla ich otoczenia, zarówno 
najbli'szego, jak i po"red-
nio – ca&ego spo&ecze$stwa. 
Bo ka'dy skok zachorowa$ 
uderza we wszystkich – za-
równo poprzez ogranicze-
nia wprowadzane przez 
rz%d dla opanowania epi-
demii, jak te' poprzez utra-
cone dochody, przestoje w 
pracy. I tak'e przez utrat! 
zdrowia i 'ycia – bo z tak% 
w&a"nie kwesti% mamy do 
czynienia.

...Pauliusa Rudalevi'iusa, okulisty, mikrochirurga, 
kierownika kliniki Regos centras.
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Rajmund Klonowski

R

„Projekt finansowany ze (rodków 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
w ramach Zadania publicznego dotycz)cego 
pomocy Polonii i Polakom za granic).

Publikacja wyra*a jedynie pogl)dy 
autora/ów i nie mo*e by% uto*samiana 
z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów 
i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
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Imieniny

Atalii, Emmy, 
Franciszka, Ksawerego, 
Gerlinda, Hilarii, Kasjana, 
Kryspina, Lucjusza, 
Miroklea, Sofoniasza, 
Uniemira

Barbary, Benona, 
Bernarda, Bratomi!a, 
Chrystiana, 
Ciechos!awa, Cieszybora, 
Feliksa, Filipa, 
Hieronima, Jana, 
Klemensa, Krystiana, 
Maruta, melecjusza, 
Osmunda, Teofana

Cytat dnia

uczest-
ników 
anty&uka-

szenkowskich protestów 
na Bia&orusi zosta&o w 
listopadzie skazanych na 
na kary aresztu.

 „Po raz pierwszy od 
pocz!tku pandemii jest 
nadzieja na lepsz! przy-
sz"o#$. Post%py w dziedzi-
nie leków i szczepionek 
poprawi"y prognozy, a 
niepewno#$ ust!pi"a. 
Droga przed nami jest 
ja#niejsza, ale pe"na 
wyzwa&” – powiedzia!a 
Laurence Boone, g!ówny 
ekonomista Organizacji 
Wspó!pracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD).

1670

 
W najbli'sz% niedziel!, 

6 grudnia br., TVP Wilno 
zaprasza na transmisj! 
Mszy "w. z ko"cio&a Zwia-
stowania Naj"wi!tszej Ma-
ryi Panny wLandwarowie 
na Litwie. To jeden z naj-
pi!kniejszych ko"cio&ów 
Wile$szczyzny. Msz! "w. 
odprawi ks. Gintaras Pe-
tronis - proboszcz parafii, 
a kazanie wyg&osi ks. Ro-
bert Mojsiewicz, sekretarz 
metropolity wile$skiego. 
Transmisja rozpocznie 
si! o godz. 9.55 czasu li-
tewskiego (8.55 czasu 
polskiego).

Landwarów to miejsco-
wo"# oddalona o 19 kilo-
metrów od Wilna. Miesz-

katu wielu Polaków. Tu 
znajduje si! m. in. polskie 
Gimnazjum im. Henryka 
Sienkiewicza.

Od 1850 roku do dru-
giej wojny "wiatowej Lan-
dwarów nale'a& do rodzi-
ny Tyszkiewiczów. Hrabia 
W&adys&aw Tyszkiewicz 
postanowi& zbudowa# w 
miejscowo"ci ko"ció& pod 
wezwaniem Zwiastowania 
Naj"wi!tszej Maryi Pan-
ny. Architektura i wn!trze 
"wi%tyni wzorowane jest 
na mediola$skim ko"ciele 
Santa Maria delle Grazie. 
To w tym w&oskim ko"ciele 
znajduje si! „Ostatnia wie-
czerza” - jeden z najs&yn-
niejszych fresków "wiata 

p!dzla Leonardo da Vinci.
Ko"ció& w Landwarowie 

by& budowany przez 16 lat, 
od 1910 do 1926 roku. Nad 
g&ównym o&tarzem znaj-
duje si! krzy' podarowa-
ny przez papie'a Piusa XI. 
Achille Ratti, jeszcze przed 
wyborem na papie'a, by& 
go"ciem W&adys&awa Tysz-
kiewicza w Landwarowie. 
Mieszka& w pobliskim pa-
&acyku Tyszkiewiczów.

Transmisj! Mszy "w. 
b!d% mogli ogl%da# nie tyl-
ko widzowie TVP Wilno. Za 
po"rednictwem strony wil-
no.tvp.pl w Mszy "w. b!d% 
mogli uczestniczy# wierni 
z ca&ego "wiata.

TVP Polonia
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5. >>

do inwestowania

Ludzie zaczynaj% inwestowa# 
oszcz!dno"ci w papiery warto"cio-
we i z&oto. Co prawda, zmala&y w tym 
roku wp&ywy "rodków pieni!'nych 
z zagranicy, od emigrantów. Te dwa 
czynniki "wiadcz% o tym, 'e sytuacja 
ekonomiczna w kraju pozostaje na 
dosy# stabilnym poziomie.

Bank Litwy poinformowa&, 'e w 
tym roku na kontach w bankach 
komercyjnych oraz innych instytu-
cjach finansowych mieszka$cy Li-
twy zgromadzili rekordow% sum! 
16,6 mld euro.

POZYTYWNE TENDENCJE

G&ówny ekonomista ban-
ku Luminor )ygimantas Mauri-
cas s%dzi, 'e wzrost oszcz!dno"ci 
na kontach bankowych "wiad-
czy o stabilno"ci ekonomicznej.  
– S%dz!, 'e wp&yw mia&y dwa czynni-
ki. Po pierwsze, ludzie w czasie pan-
demii zacz!li bardziej odk&ada# pie-
ni%dze na tzw. czarny dzie$. Z drugiej 
strony, nie jest prawd%, 'e mieszka$-
cy mniej zarabiaj%. W niektórych 
dziedzinach wynagrodzenia wzros&y. 
Chodzi mi przede wszystkim o sek-
tor publiczny, emerytów. To oznacza, 
'e na rynku jest wi!cej pieni!dzy, a 
to pozwala utrzyma# konsumpcj! na 
odpowiednim poziomie – dzieli si! 
refleksjami z „Kurierem Wile$skim”.

W ci%gu ostatnich pi!ciu lat ofi-
cjalnie emigranci „wys&ali” na Litw! 
ponad 1 mld euro. W tym roku sytu-
acja si! zmieni&a. W pierwszym pó&-
roczu 2020 r., w porównaniu z tym 
samym okresem minionego roku, 
„zastrzyk finansowy” ze strony emi-
gracji zmala& o 35 proc.

 Moim zdaniem, liczba przele-
wów zmala&a, poniewa' spora cz!"# 

osób pracuj%cych poza granicami 
Litwy, w czasie pandemii zosta&a na 
Litwie. Mam sporo znajomych, któ-
rzy pracuj% w Wielkiej Brytanii lub 
Skandynawii i kiedy ich postawiono 
przed faktem, 'e pracuj% zdalnie, to 
wówczas sporo ich zosta&o w kra-
ju. To oznacza, 'e nie musz% robi# 
przelewów, po prostu wydaj% pie-
ni%dze w kraju. O zaktywizowaniu 
si! emigrantów "wiadczy fakt, 'e 40 
proc. umów kupna-sprzeda'y w tym 
roku zosta&o zawartych przez osoby 
zatrudnione za granic%. To równie' 
pozytywnie wp&ywa na konsumpcj! 
na Litwie – zaznacza )ygimantas 
Mauricas. 

Pod koniec listopada Bank Litwy 
poinformowa&, 'e po krótkim okresie 
stagnacji na wiosn! rynek nierucho-
mo"ci ponownie si! zaktywizowa&. 
Przyk&adowo, w Wilnie w pa(dzier-
niku liczba zawartych umów kup-

na-sprzeda'y na mieszkania w no-
wym budownictwie zwi!kszy&a si! 
o 50 proc. w porównaniu ze "redni% 
z ubieg&ych dwóch lat. Ekonomi"ci 
Banku Litwy s%dz%, 'e wp&yw na to 
ma fakt, 'e zarobki rosn% szybciej 
ni' ceny mieszka$. 

Szacuje si!, 'e teraz na zakup 
"rednio statystycznego mieszka-
nia w kraju trzeba wyda# "rednie 
wynagrodzenie za okres trzech lat, 
natomiast przed pi!cioma laty tego 
typu mieszkanie kosztowa&o tyle, co 
wynagrodzenia za okres czterech 
lat. Gorzej wygl%da sytuacja na ryn-
ku nieruchomo"ci o charakterze 
komercyjnym. Je"li tendencje za-
pocz%tkowane w trakcie epidemii 
koronawirusa, jak praca zdalna lub 
kupowanie przez internet, utrzyma-
j% si!, to ceny tego typu inwestycji po-
lec% w dó&.

Niespodziewanie pandemia przyczyni!a si" do 
tego, #e zasoby finansowe gromadzone na kon-
tach bankowych przez mieszka$ców Litwy wzro-
s!y do rekordowej sumy. 
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4. >>
Du'ym zagro'eniem, w okre-

sie d&ugoterminowym, dla rynku 
nieruchomo"ci jest starzenie si! 
spo&ecze$stwa. Z oblicze$ Komisji 
Europejskiej wynika, 'e w ci%gu 10 
najbli'szych lat liczba osób w wieku 
od 18 do 35 lat zmniejszy si! o 1/5, a 
to jest ta grupa spo&eczna, która naj-
bardziej inwestuje w nieruchomo"ci.

Z(OTO I PAPIERY

Zdaniem ekspertów, nie warto 
po prostu trzyma# pieni!dzy na 
koncie. Mimo wszystko ceny id% w 
gór!, a to oznacza, 'e oszcz!dno"ci 
trac% na warto"ci. Z danych ban-
ków Luminor i Swedbank wynika, 
'e ludzie zacz!li bardziej aktywnie 
inwestowa# w tym roku w papiery 
warto"ciowe i fundusze emerytal-
ne. Jak podkre"li&a w rozmowie 
z telewizj% TV3 szefowa dzia&u 
rozwoju funduszy oszcz!dno"cio-
wych, Alma Kasparavi*ien+, w spo-
&ecze$stwie nadal panuje pewien 
mit, 'e inwestycje mo'na zacz%# 
tylko wtedy, gdy ma si! na kon-
cie odpowiedni% sum! pieni!dzy. 
„Zaczyna# inwestowa# mo'na od 
mniejszych sum. Wa'ne jest samo 
zdecydowanie si! i robienie tego 
regularnie” – zaznaczy&a ekspertka. 
Doda&a, 'e inwestycje zawsze nios% 
pewne ryzyko, dlatego trzeba mie# 
odpowiedni% tolerancj! na mo'liwe 

straty oraz przed samym dzia&aniem 
skorzysta# z rady eksperta finanso-
wego.

W"ród klientów Swedbanku 
liczba osób inwestuj%cych w pa-
piery oszcz!dno"ciowe w czasie 
pandemii wzros&a trzykrotnie. 
Przedstawicielka banku Greta 
,iau*iulyt+ w rozmowie z TV3, po-
informowa&a, 'e zanim zacznie si! 
w cokolwiek inwestowa#, trzeba 
mie# pewne podstawowe infor-
macje. „Inwestycje s% generalnie 
kompleksow% dzia&k%, dlatego 
warto zwróci# uwag! na pewne 
szczegó&y oraz na ogóln% sytuacj!. 
By# mo'e cz&owiek ju' wcze"niej 
interesowa& si! pewn% dziedzin% 
lub spó&k%, w któr% chcia&by zain-
westowa#, dlatego warto si!ga# po 
informacje ogólne o danej dzia&ce” 
– poradzi&a specjalistka. 

Ciekawym faktem jest to, 'e ludzie 
inwestuj% równie' ch!tnie w metale 
szlachetne. Szef Narodowego Banku 
Z&ota, )ilvinas Marcink+nas, poinfor-
mowa&, 'e inwestycje w metale rosn% 
od pi!ciu lat. Jednak w tym roku licz-
ba inwestuj%cych w ten sektor znacz-
nie si! zwi!kszy&a. Mieszka$cy Litwy 
skupuj% zarówno sztabki z&ota, jak i 
srebrne monety. Obecnie ceny z&ota 
s% na poziomie 1,5 tys. euro za uncj!, a 
srebro kosztuje 20 euro za uncj!.

nowe fotoradary

Na pocz%tku tygodnia w Wilnie 
pojawi&y si! nowe cztery fotorada-
ry – w al. Pilait+s oraz na ul. )irm-n. 
i Tuskul+n.. Nowoczesne urz%dzenia 
pomiarowe w grudniu b!d% testo-
wane, a w styczniu zaczn% dzia&a#, 
rejestruj%c naruszenia dozwolonej 
pr!dko"ci, jazdy pasem A oraz na 
czerwonym "wietle. Trzy nowe foto-
radary zamontowano od nowa na ul. 
)irm-n. i Tuskul+n. w zwi%zku z 
realizowanym tutaj projektem „)ir-
m-n. trikampis”. W toku realizacji 
tego projektu pojawi% si! "cie'ki 
rowerowe i chodniki dla pieszych, 
przebudowana zostanie sygnaliza-
cja "wietlna, podniesione zostanie 
bezpiecze$stwo u'ytkowników dróg 
oraz wprowadzona zostanie dodat-
kowa kontrola ruchu – fotoradary 
b!d% wykrywa# przekroczenia pr!d-
ko"ci i jazdy na czerwonym "wietle.

Litwa b!dzie bezp&atnie wydawa&a 
krajowe wizy Bia&orusinom dotkni!-
tym represjami - zdecydowa& w "rod! 
rz%d na wniosek litewskiego MSZ. 
Bezp&atna krajowa wiza zostanie wy-
dana po przedstawieniu uzasadnione-
go wniosku przez litewsk% instytucj! 
pa$stwow% oraz zarejestrowan% na 
Litwie organizacj! pozarz%dow% dzia-
&aj%c% na rzecz ochrony praw cz&o-
wieka i rozwoju demokracji. Na Litw! 
przyje'd'a obecnie wielu obywateli 
Bia&orusi, którzy korzystaj% z uprosz-
czonego sposobu wjazdu do kraju, 
czyli z tzw. korytarza humanitarnego. 

L24.lt, wilnoteka.lt 
Fot. vilnius.lt
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Dzi! o teatrze i jego znaczeniu dla 
j"zyka polskiego na Wile#szczy$nie 
opowiada dr Henryka Soko%owska. 

Jak rozpocz!"a si! Pani przygo-
da z teatrem? 

Doskonale pami"tam te dni… 
Moja przygoda z teatrem rozpocz"%a 
si" w 1986 r., kiedy by%am na drugim 
roku studiów polonistycznych. Przy-
jaciel naszej rodziny, Wojciech Pio-
trowicz, zaproponowa%, bym wzi"%a 
udzia% w spotkaniu. Mówi%, &e mo&e 
mnie to zainteresowa', gdy& wiele 
miejsca po!wi"ca si" tam poezji. Tak 
w%a!nie si" zacz"%o. Teatrem kiero-
wa% wówczas Zbigniew Maciejewski, 
pracowali!my nad spektaklem po-
!wi"conym twórczo!ci Kazimiery I%-
%akowiczówny. By%o to marzenie pani 
Stru&anowskiej, realizowane ju& po 
jej !mierci. Bardzo odpowiada% mi 
ten kierunek literacko-poetycki te-

atru, który dawa% mo&liwo!' refleksji 
nad s%owem. Ciesz" si", &e zosta% on 
zachowany przez Lil" Kiejzik, która 
nied%ugo potem zacz"%a kierowa' te-
atrem i robi to do dzi!. 

Przez tak wiele lat bra"a Pani 
udzia" w wielu spektaklach. Która z 
ról jest dla Pani najwa#niejsza? 

Chyba nigdy nie patrzy%am na 
to w ten sposób. Nigdy nie przycho-
dzi%am do teatru, &eby zagra' jak(! 
rol", nie marzy%am o byciu gwiazd( 
i chyba nikt z nas nie my!la% w tych 
kategoriach o tym, co robimy. Praco-
wali!my nad spektaklami, przydzie-
lali!my sobie nawzajem role, ale ko-
cha%o si" ca%( sztuk", nie swoj( rol". 
Chyba najwa&niejszym spektaklem 
by% dla mnie „Proces s(dowy” na 
podstawie „Dziadów” Mickiewicza, 
który wystawili!my w 1988 r. By%a to 
sztuka wieloobsadowa, byli!my m%o-

dzi, pe%ni zapa%u i przej"ci tym, co ro-
bimy. Oczywi!cie, praca nad rol( by%a 
bardzo istotna, ale dla mnie najwa&-
niejsza by%a wspó%praca w ramach 
spektaklu, wzajemne wspieranie si", 
dyskusje. 

„Proces s$dowy” wystawiali%cie 
w szczególnym okresie politycz-
nym. Czy pracuj$c nad spektaklem, 
mieli%cie %wiadomo%&, #e zbli#aj$ 
si! czasy prze"omu? Czy mia"o to 
wp"yw na wasze odczytanie „Dzia-
dów”?

Na pewno ten spektakl doskonale 
odpowiada% czasom, w których pod-
j"li!my si" pracy nad nim. Wszyscy 
byli!my bardzo zaanga&owani spo-
%ecznie, obserwowali!my, co dzieje 
si" na !wiecie. Prze&ywali!my Mic-
kiewicza, walk" o niepodleg%o!' 

W ramach obchodów 60-lecia Polskiego Studia 
Teatralnego/Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie 
kontynuujemy rozmowy z aktorami. 

7. >>
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Polski, ale mieli!my pewne prze-
czucie, &e tak&e w Zwi(zku Sowiec-
kim nast(pi( zmiany, cho' nie by%o 
to wtedy oczywiste i chyba nikt z nas 
nie przewidywa%, jak daleko one zaj-
d(, &e Litwa odzyska niepodleg%o!'. 

W Polskim Teatrze „Studio” w 
Wilnie jest Pani teraz nie tylko ak-
tork$, ale równie# konsultantk$ li-
terack$. Na czym polega ta funkcja? 

Mo&e to okre!lenie nieco na wy-
rost, ale powiedzmy, &e ch"tnie si" 
dziel" tym, co wiem, swoim zami%o-
waniem do literatury. Jestem j"zyko-
znawc(, a nie literaturoznawc(, ale 
bardzo ch"tnie bior" udzia% w przy-
gotowaniach do spektakli czy te& np. 
Czytania Narodowego. 

Do zaanga#owania w teatr za-
ch!ca Pani równie# swoich studen-
tów jako wyk"adowczyni Centrum 
J!zyka Polskiego i Kultury Polskiej 
w Akademii Edukacji Uniwersytetu 
Witolda Wielkiego… 

Zach"cam studentów i m%odzie& 
do tego, by brali udzia% w ró&nych 
inicjatywach, by nie byli bierni, by 
wykorzystywali mo&liwo!ci, jakie s( 
przed nimi. Oczywi!cie, bardzo wa&-
ne s( dla mnie wszystkie wydarzenia 
kulturalne, staram si" im te& ukaza' 
pi"kno i sens teatru, który jest mi 
bardzo bliski. Nie zmuszam nikogo, 
ale zach"cam. Zreszt( robi%am to ju& 
w czasie w%asnych studiów – nied%u-
go po mnie przysz%y do teatru moje 
dwie kole&anki. Doskonale wiem, &e 
to nie jest pasja dla wszystkich, lu-
dzie mog( si" realizowa' w ró&nych 
dziedzinach. Uwa&am jednak, &e 
m%odzie& czasem potrzebuje ukie-
runkowania na spawy zwi(zane z 
kultur(, by mog%a ich do!wiadczy' i 
wtedy dopiero si" do nich ustosun-
kowa'. Na pewno nie godz" si" ze 
stwierdzeniem „nie lubi" teatru”, gdy 
wypowiada je kto!, kto ostatnio by% w 
teatrze w szkole podstawowej i bazu-
je na takich do!wiadczeniach. Uwa-
&am, &e m%ody cz%owiek powinien 
mie' szans" na poznanie teatru, jak 
równie& innych dziedzin kultury. 

Janina Stru#anowska zak"ada"a 
teatr równie# w celu podniesienia 
poziomu j!zyka polskiego. Czy te-
atr pomaga w propagowaniu po-
prawnej polszczyzny na Wile'sz-
czy(nie? 

Na pewno teatr bardzo wiele robi 

w tym kierunku i trudno powiedzie', 
jaka by%aby sytuacja, gdyby go nie 
by%o. Najwi"cej ucz( si" oczywi!cie 
sami aktorzy. Przyzwyczajaj( si" do 
poprawnego j"zyka, a tak&e, ucz(c 
si" tekstów, bardzo wzbogacaj( w%a-
sne s%ownictwo. Te pi"kne s%owa, któ-
re padaj( ze sceny, przydaj( si" po 
prostu w &yciu. Bardzo wiele wyno-
sz( równie& widzowie, którzy przy-
chodz( na nasze spektakle, g%ównie 
dlatego, &e jest to polski teatr. Dosko-
nale pami"tam czasy, gdy chodzi%o 
si" na wszystko, co by%o po polsku. 

Teraz ta oferta jest o wiele wi"ksza, 
mamy wi"ksze mo&liwo!ci, mo&e-
my wybiera' wydarzenia, w których 
chcemy uczestniczy'. Wa&ne jest, by 
pami"ta' o ich znaczeniu. Uczest-
nicz(c w koncercie czy spektaklu, 
mamy szans" na inny kontakt z j"-
zykiem, na docenienie jego pi"kna i 
wzbogacenie polszczyzny, któr( mó-
wimy na co dzie#.                                 

Fot. Marian Paluszkiewicz

6. >>
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Zaleca si" zrezygnowania z re-
klamowania rabatów, wyprzeda&y, 
organizowania ro&nego rodzaju 
degustacji w placówkach handlo-
wych, &eby w ten sposób unikn(' 
nap%ywu kupuj(cych. Zakazano te& 
handlu w miejscach publicznych; 
nie b"dzie m.in. jarmarków !wi(-
tecznych. Eksperci zasugerowali 
wprowadzenie dodatkowych obo-
strze# po tym, jak mieszka#-
cy miast masowo udali si" na uro-
czyste zapalanie miejskich choinek.  
1 grudnia badania laboratoryjne po-
twierdzi%y 2 109 nowych przypadków 
zaka&e# koronawirusem na Litwie. 
„Potwierdzono a& 28 zgonów, spowo-
dowanych COVID-19. Od pocz(tku 
epidemii z powodu koronawirusa 
zmar%o 547 mieszka#ców kraju, a 
282 zaka&one osoby zmar%y z innych 
powodów” – poda% w !rod" Departa-
ment Statystyki. 

Justina Petravi)ien* z Narodo-
wego Centrum Zdrowia Publicz-
nego poinformowa%a, &e na koro-
nawirusa zmar%a osoba nale&(ca 
do grupy wiekowej 30-39 lat, która 
nie cierpia%a na choroby wspó%ist-
niej(ce. +mier' osoby zosta%a zare-
jestrowana w okr"gu szawelskim. 
Obecnie na COVID-19 choruje 38 514 
mieszka#ców Litwy. W ci(gu ostat-
niej doby wyzdrowia%o 1278 zaka&o-
nych osób. Od pocz(tku pandemii na 
Litwie koronawirus dotkn(% 64 621 
mieszka#ców, wyzdrowia%o 25 278. 
We wtorek na obecno!' koronawiru-
sa zbadano 10 948 próbek, a ogó%em 
ju& 1 277 043. W szpitalach przeby-
wa 1 885 pacjentów z COVID-19, z 
których 148 - w reanimacji. Najwi"-
cej przypadków koronawirusa (512) 
stwierdzono w okr"gu wile#skim. 

W zwi(zku z utrzymuj(c( si" 
trudn( sytuacj( epidemiczn( w kra-
ju, resort o!wiaty Litwy rozwa&a% 
kwesti" przyspieszenia zimowych fe-
rii w szko%ach. Ferie zimowe uczniów 

jednak nie rozpoczn( si" wcze!niej. 
Nie zostanie wprowadzona po-
wszechna nauka na odleg%o!' - po-
informowa%o w !rod" Ministerstwo 
O!wiaty, Nauki i Sportu. „Uczniowie 
rozpoczn( ferie 23 grudnia i zako#-
cz( 5 stycznia”– poda%o ministerstwo 
w o!wiadczeniu.

Ust"puj(cy minister Algirdas 
Monkevi)ius stwierdzi%, &e   decyzja o 
niewprowadzaniu powszechnej edu-
kacji zdalnej zosta%a podj"ta po kon-
sultacjach z dyrektorami szkó%, dy-
rektorami stowarzysze# %(cz(cych 
przedszkola, szko%y podstawowe i 
gimnazja.

„Wi"kszo!' ludzi twierdzi, &e po-
wszechna edukacja zdalna nie jest 
konieczna”– powiedzia% Monke-
vi)ius.

Wed%ug niego, nauka zdalna mo&e 
zosta' wprowadzona w poszczegól-
nych samorz(dach ju& teraz, o ile tak 
postanowi dyrektor administracji 
samorz(dowej i dana szko%a, a decy-
zj" poprze Narodowe Centrum Zdro-
wia Publicznego.

Wed%ug ministerstwa, niezale&nie 
od sposobu funkcjonowania szko-

%y wida', &e nie s( one ogniska-
mi choroby. Koronawirusem jest 
obecnie zaka&onych ponad 1,5 tys. 
pracowników placówek o!wiato-
wych i ponad 2 tys. dzieci.  

„Bez wzgl"du na to, jak dzia%a 
szko%a, wida', &e liczba chorych 
si" nie zmienia” – powiedzia% mi-
nister.

Prezydent Litwy Gitanas Naus*da 
podczas spotkania w !rod", 2 grud-
nia, wraz z pe%ni(cym obowi(zki 
premiera Sauliusem Skvernelisem 
zaapelowali o przygotowanie si" do 
przyj"cia szczepionek COVID-19, 
omówili zarz(dzanie pandemi( 
oraz gotowo!' przekazania prac no-
wemu rz(dowi. Tymczasem Wielka 
Brytania jako pierwszy kraj na !wie-
cie dopu!ci%a w !rod" do u&ycia 
opracowan( przez firmy Pfizer i 
BioNTech szczepionk" przeciw 
koronawirusowi.                                  

Opr. J.G.
 (na podst. sam.lt, stat.gov.lt, 

wilnoteka.lt)

W !rod", 2 grudnia, rz#d wprowadzi$ kolejne ograniczenia zwi#zane z pan-
demi# koronawirusa. Postanowiono ograniczy% zgromadzenia w przestrzeni 
publicznej z 5 do maksymalnie 2 osób. 

-
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Potwierdza to Selemonas Palta-
navi!ius, starszy specjalista dzia"u 
komunikacji przy Ministerstwie 
Ochrony #rodowiska, przyrodnik, 
który od wielu lat przewiduje pro-
gnozy dla „Kuriera Wile$skiego“ na 
podstawie w"asnych obserwacji.

– Trudno jest na sto procent po-
wiedzie%, jaki b&dzie grudzie$ i czy 
czekaj' nas bia"e (wi&ta. Na podsta-
wie moich wieloletnich obserwa-
cji mog& powiedzie%, )e w grudniu 
czeka nas pogodowy przek"adaniec. 
Pocz'tek zimy, 1 grudnia, zacz'" 
si& bardzo "adnie, w okr&gu wile$-
skim mamy (nie)ek, a temperatura 
w nocy miejscami spad"a nawet do 
minus 10 stopni. Na pó"nocy Litwy 
mamy jeszcze wi&cej (niegu, ale w 
niektórych regionach jeszcze go nie 
by"o – komentuje przyrodnik.

Od kilku lat mamy do czynienia z 
"agodn' i niezbyt (nie)n' zim'.

– Wed"ug moich prognoz, tego-
roczny grudzie$ nie b&dzie cieplej-
szy od ubieg"orocznego. Przez ca"y 
listopad w powietrzu wsz&dzie by"o 
mnóstwo owadów, to mówi o tym, )e 
pierwsza po"owa grudnia nie b&dzie 
mro*na i nie b&dzie (niegu. Zacho-
wanie ptaków mówi to samo. Zazwy-
czaj, gdy ju) ma nadej(% prawdziwa 
zima, to ptaki mo)emy spotka% tylko 
w tych miejscach, gdzie maj' jakie( 
jedzenie. Na dzisiaj mo)emy je spo-
tka% w mie(cie. W ci'gu miesi'ca 
mo)liwie dwa, trzy razy temperatura 
spadnie poni)ej zera – prognozuje 
Selemonas Paltanavi!ius.

Wiele na temat zbli)aj'cej si& 
zimy mo)emy te) powiedzie% na 
podstawie obserwacji cebuli – je(li 
ma wi&cej "upin, to b&dzie zimno, 
je(li mniej – mo)na spodziewa% si& 
ciep"a. Obserwacje ptaków, zw"asz-
cza w porze odlotów, równie) przy-
nosz' pewne dane. Szpaki i )urawie 
wiedz' dobrze, gdy nadci'ga sroga 

zima. Odfruwaj' wtedy wcze(niej. 
Je)eli jesieni' wrony zaczynaj' nie-
spokojnie lata% w stadzie i kraka%, 
b&dzie (nieg i och"odzenie. Wróble 
na odwrót – je(li zbli)a si& mróz lub 
(nieg bez wiatru – strosz' pióra i sie-
dz' cicho na drzewach albo szukaj' 
schronienia w budynkach.

Wed"ug prognoz Selemonasa Pal-
tanavi!iusa w tym roku (wi&ta maj' 
by% bia"e.

– My(l&, )e w tym roku (wi&ta 
b&d' bia"e i temperatura spadnie 
poni)ej zera. Je(li na  Marcina, 11 
listopada, kaczka jest na wodzie, to 
Bo)e Narodzenie – b&dzie na lo-
dzie. Taka jest m'dro(% ludowa, a ci, 
którzy w ni' wierz', przewiduj', )e 
Bo)e Narodzenie b&dzie bia"e. A 11 
listopada kaczki p"ywa"y, wi&c my(l&, 
)e b&dzie bia"o. Wielkich mrozów w 
grudniu nie przepowiadam – dodaje 
przyrodnik. 

+osie i jelenie przed powa)niej-
sz' zim' zbieraj' si& na swoich zi-
mowych pastwiskach, gdzie przez 

ca"' zim& mog' si& )ywi% i gdzie 
znajduj' ga"'zki wierzby. Ale w tym 
roku s' jeszcze daleko od pastwisk, 
to znaczy, )e jeszcze nie b&dzie praw-
dziwej zimy. Bogactwo lub brak grzy-
bów równie) wskazuje na mo)liw' 
pogod&. Borowiki przed mro*n' 
zim' nie rosn', a w tym roku mieli-
(my ich mnóstwo.

– Tym, którzy chc' wiedzie%, 
kiedy nadejdzie zima, radzi"bym 
(ledzi% odloty ptaków, zw"aszcza 
g&si. Je(li lec' wysoko, wkrótce na-
dejdzie zimno. A je(li lataj' nisko, 
to znaczy, )e zimno ich nie dogoni, 
a one nigdzie si& nie spiesz' – za-
pewnia rozmówca. 

13 grudnia, to Dzie$ #wiat"a, do 
Bo)ego Narodzenia pozostaje zale-
dwie dwana(cie dni. W tym okresie 
ka)dy kolejny dzie$ wró)y nam, jaki 
b&dzie kolejny miesi'c roku.            

Honorata Adamowicz

Klimatyczna zima rozpocz!"a si! 1 grudnia. Na 
ten moment przewiduje si!, #e grudzie$ raczej 
niczym nas pogodowo nie zaskoczy. 

•

•

•
• -

•

•

• -
-

• -
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Znane powiedzenie „Na nauk! nigdy 
nie jest za pó(no” w kontek"cie coraz 
doskonalszych technologii, a co za tym 
idzie – zmieniaj%cego si! w szybkim 
tempie 'ycia, nabywa coraz szersze-
go znaczenia.  Nic dziwnego wi!c, 'e 
uczenie si! przez ca&e 'ycie jest coraz 
bardziej aktualne równie' w dziedzi-
nie zawodowej. Jednak, jak podkre"laj% 
specjali"ci, wymagania konkurencyjne-
go rynku pracy mog% si! sta# dla przed-
stawicieli starszego pokolenia trudnym 
czy nawet niemo'liwym do pokonania 
wyzwaniem.  

RO)NIE LICZBA PRACOWNIKÓW
W STARSZYM WIEKU 

Wed&ug danych Urz!du Statystyczne-
go Unii Europejskiej Eurostat, pod wzgl!-
dem wska(nika uczenia si! przez ca&e 
'ycie Litwa w"ród 28 krajów Unii Euro-
pejskiej zajmuje ósme miejsce od ko$ca. 

Osób w wieku od 25 do 64 lat, które 
si! ucz% przez ca&e 'ycie, jest w naszym 
kraju zaledwie 5,9 proc., podczas gdy 
"rednia unijna wynosi 10,9 procent. W 
ostatnim czasie na rynku pracy zasz&y 
du'e zmiany – coraz wi!cej jest na nim 
osób w starszym wieku, dlatego szcze-
gólnie wa'ne jest zapewnienie warun-
ków do nauki dla tych w&a"nie osób. 

– S% to nadal aktywni, poszukiwani 
na rynku pracy ludzie, którym nierzad-
ko trzeba si! dostosowywa# do potrzeb 
dnia dzisiejszego poprzez zmian! 
kwalifikacji czy zdobywanie nowych 
kompetencji. Posiadane nawyki cyfro-
we umo'liwiaj% w szerszym zakresie 
nauk! przez ca&e 'ycie – w naszych cza-
sach doskonalenie si!, utrzymanie si! 
na rynku pracy bez umiej!tno"ci ko-
rzystania z technologii informacyjnych 
staje si! po prostu niemo'liwe – mówi 
Birut+ Stanevi*ien+, ekspert ds. infor-
mowania zrzeszenia „Langas / ateit/” 
(„Okno w przysz&o"#”). 

NABYWAJ* PEWNO)CI SIEBIE

Starsza cz!"# naszego spo&ecze$-
stwa nie mia&a mo'liwo"ci formalnego 
uczenia si! nawyków cyfrowych – w 

odró'nieniu od m&odego pokolenia, 
wi!kszo"# z nich to samoucy. Dlatego 
te' pracownikom w starszym wieku 
niezwykle wa'ne jest zdobywanie i do-
skonalenie tych w&a"nie nawyków.  

Organizowane w ramach projek-
tu „Prisijungusi Lietuva” nieodp&atne 
szkolenia kompetencji cyfrowych za-
równo dla osób pocz%tkuj%cych, jak te' 
dla zaawansowanych u'ytkowników 
technologii informacyjnych i Internetu 
s% odpowiedzi% na powstaj%ce zapo-
trzebowania. 

Co prawda, jak podkre"la rozmów-
czyni, nierzadko osoby w starszym wie-
ku przed przyst%pieniem do takowych 
szkole$ powstrzymuje nastawienie i 
obawy, 'e nie dadz% rady, nie naucz% si!.  

– Jednak ci, którzy si! odwa'yli si!, 
zdobyli wi!cej motywacji i pewno"ci 
siebie – mówi B. Stanevi*ien+. 

PRAWDZIWA POMOC 
DLA PRACUJ*CYCH 
LUB POSZUKUJ*CYCH PRACY

Organizowane obecnie w sposób 
zdalny nieodp&atne szkolenia z zakre-
su kompetencji cyfrowych dla osób 
zaawansowanych obejmuj% 11 ró'nego 
rodzaju programów,  uczestnicy otrzy-
muj% wi!c nie tylko wiedz! na temat 
tego, jak bezpiecznie korzysta# z In-
ternetu i dzieli# si! wa'n% informacj%, 
ale równie' – jak skutecznie zarz%dza# 

czasem z wykorzystaniem kalendarzy 
internetowych, korzysta# z ró'nego 
rodzaju programów do korygowania 
fotografii, chmur internetowych, jak 
tworzy# blog, stron! internetow%, spo-
rz%dza# nowoczesne CV i in. 

Te nawyki to nowe warto"ci zarówno 
w 'yciu codziennym, jak te' – w dzia&al-
no"ci zawodowej. 

„Mamy niema&o przyk&adów, gdy po 
uko$czeniu szkole$ z zakresu kompe-
tencji cyfrowych osoby poszukuj%ce 
pracy znalaz&y j%, bo z powodu braku 
wiedzy w tym akurat zakresie nie mo-
g&y jej znale(# wcze"niej” – podkre"la B. 
Stanevi*ien+. 

Osoby ch!tne udzia%u w szko-
leniach z zakresu kompetencji cy-
frowych dla osób zaawansowanych 
proszone s# o rejestracj! pod nr tel. + 
370 620 20 961 oraz na e-mail: moky-
mai@vipt.lt. Formularz rejestracji 
mo"na wype%ni$ na prisijungusi.lt. 

O PROJEKCIE „PRISIJUNGUSI 
LIETUVA” (WWW.PRISIJUNGUSI.LT)

Celem projektu jest zach!canie 
mieszka$ców Litwy do zdobywania 
nawyków potrzebnych do efektywne-
go, wszechstronnego, bezpiecznego i 
odpowiedzialnego korzystania z Inter-
netu oraz aktywnego udzia&u w tej dzia-
&alno"ci wspólnot lokalnych.

Projekt realizuje Komitet Rozwoju 
Spo&ecze$stwa Informacyjnego wespó& 
z partnerami: zrzeszeniem „Langas / 
ateit/” („Okno w przysz&o"#”), S&u'b% Re-
gulacji 0%czno"ci Republiki Litewskiej, 
Litewsk% Narodow% Bibliotek% im. 
Martynasa Ma1vydasa, Ministerstwem 
Spraw Wewn!trznych Republiki Litew-
skiej. 

Projekt jest finansowany ze "rod-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz bud'etu pa$stwa 
Republiki Litewskiej.

Zam. 2302
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Mówi si!, "e wraca pozytywna at-
mosfera, któr# odczuwa$y oba naro-
dy za kadencji prezydenta RL Valda-
sa Adamkusa.

– Potwierdzam – mówi „Kuriero-
wi Wile%skiemu” konsul Republiki 
Litewskiej w Szczecinie, Wies$aw 
Wierzcho&. – Ho$d prezydenta RP 
oddany bohaterom Litwy spoczywa-
j#cym na antokolskim cmentarzu, a 
tak"e sercu Marsza$ka Pi$sudskiego 
na wile%skiej Rossie, robi# wra"enie. 
Pami!' o przesz$o&ci pozwala budo-
wa' we wzajemnym poszanowaniu 
wspóln# przysz$o&' – dodaje konsul.

Litwa i Polska s# cz$onkami Unii 
Europejskiej, wspólnie 'wicz# na 
poligonach w ramach cz$onkostwa 
w przymierzu NATO. Gdy prezydent 
RP Andrzej Duda oddawa$ ho$d Mar-
sza$kowi Józefowi Pi$sudskiemu, 
towarzyszyli mu "o$nierze Wojska 
Litewskiego, pierwszy raz w historii 
stosunków polsko-litewskich.

– Tak, to ogromny post!p, a tak"e 
szacunek dla dokona% twórcy pa%-
stwa polskiego i powrotu Polski na 
map! Europy i &wiata. Tym samym, 
Litwa na kanwie zwyci!stwa Polski 
nad bolszewikami zyska$a bardzo 
wiele. Historia upomnia$a si! o rze-
czywisto&' – zapewnia konsul Wierz-
cho&.

Nale"y doda', "e i my w Polsce 
oddajemy cze&' wspó$czesnym bo-
haterom Litwy, którzy swoje "ycie 
po&wi!cili Ojczy(nie. Mowa o tra-
gicznym wypadku lotniczym Dariu-
sa i Gir)nasa w lesie w Pszczelniku 
ko$o My&liborza. W miejscu katastro-
fy znajduje si! stylizowany o$tarz, 
a obok przeniesiona spod Kowna 
(dok#d mieli lecie' piloci) chata, w 
której urz#dzono Muzeum Dariusa 
i Gir)nasa. Tymi miejscami opieku-
j# si! Polacy, mieszka%cy i w$adze 
samorz#dowe My&liborza z burmi-
strzem Piotrem Sobolewskim, le&ni-
cy i m$odzie" szkolna oraz lokalna 
diaspora litewska. W Pszczelniku 
kilka razy na uroczysto&ciach roczni-
cowych (w po$owie lipca) byli prezy-

denci Republiki Litewskiej. By$ tam 
te" swego czasu &p. Lech Kaczy%ski, 
prezydent RP.

– Chc! mocno podkre&li' zaan-
ga"owanie Ko&cio$a katolickiego, 
Kurii Metropolitalnej Szczeci%sko-
-Kamie%skiej, w uczczeniu pami!ci 
obu pilotów i ich bohaterskiej &mier-
ci. Osobi&cie jest w to zaanga"owany 
ks. abp metropolita Andrzej Dzi!ga. 

W katedrze szczeci%skiej na wiecz-
n# pami!' umieszczono tablic! 
po&wi!con# Dariusowi i Gir)naso-
wi. Ka"dego roku w po$owie lipca z 
udzia$em w$adz litewskich i polskich 
odprawiana jest uroczysta Msza &w. – 
zaznacza rozmówca.

„Polsk! i Litw! $#czy s#siedztwo. 
Ja mówi!, "e s# trzy etapy dobrego 
s#siedztwa. Pierwszy to nale"y w p$o-
cie otworzy' furtk!, drugi to otwo-
rzy' bram!, a trzeci, no w$a&nie, po 
co ten ca$y p$ot? Dobrym s#siadom 
nie potrzebny jest p$ot” – mówi$ „Ku-
rierowi Wile%skiemu” kilka lat temu 
ks. abp Andrzej Dzi!ga.

– I tak si! dzieje. Trwaj# prace na 
budowie nowoczesnej magistrali 
drogowej i kolejowej. Na Litw! po-
p$ynie pr#d z Polski. Mocno s# za-
awansowane prace nad hydrostrad# 
Szczecin-*winouj&cie-K$ajpeda. Z 
czasem ogromne tiry nie b!d# mu-
sia$y przemieszcza' si! w#skimi, 
kr!tymi drogami na Warmii i Mazu-
rach. Towary pop$yn# promami – do-
powiada konsul Wies$aw Wierzcho&.

To s# ju" wymierne argumenty 
dobrego s#siedztwa. Kolejne po-
wstan# podczas dorocznych spotka% 
Rady Prezydentów Litwy i Polski.      

Opinia publiczna w Polsce jest pod ogromnym 
wra!eniem listopadowej wizyty prezydenta RP 
Andrzeja Dudy na Litwie. 
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Przed dwoma tygodniami Ingri-
da ,imonyt+ upubliczni&a list! kan-
dydatów na stanowiska ministrów. 
Pocz%tkowo z kandydatami spotkali 
si! doradcy prezydenta, pó(niej roz-
mowy prowadzi& osobi"cie  Gitanas 
Naus+da. Prezydent przed wtorkow% 
rozmow% z nominowanym premie-
rem odby& spotkania tylko z po&ow% 
kandydatów na ministrów.

ODMIENNE WNIOSKI

O"rodek prezydencki poinformo-
wa&, 'e prezydent nie zgadza si! na 
kilku z proponowanych kandydatów. 
Nie wymieni& jednak 'adnych na-
zwisk. „Prezydent wypowiedzia& swoje 
zastrze'enia wobec kilku kandydatów 
na ministrów. Zosta&o uzgodnione, 'e 
na te stanowiska b!d% szukane inne 
osoby, które b!d% mog&y zaj%# stanowi-
ska. Prezydent wyrazi& swoje uwagi do-
tycz%ce kompetencji niektórych kan-
dydatów” – o"wiadczy& po spotkaniu 
rzecznik prasowy prezydenta, Antanas 
Bubnelis. Szef prezydenckiej s&u'by 
prasowej poinformowa&, 'e rozmowy z 
kandydatami b!d% kontynuowane.

Odmienny wniosek ze spotkania 
ma ,imonyt+. „Nie by&o 'adnego po-
rozumienia w sprawie poszukiwania 
nowych kandydatów. Po prostu, pre-
zydent podzieli& si! uwagami wzgl!-
dem kandydatów, którzy ju' spotkali 
si! z prezydentem i wzgl!dem tych, 
z którymi jeszcze nie spotyka& si!” – 
o"wiadczy&a polityk. Nowa premier 
podkre"li&a, 'e rz%d jest koalicyjny, 
dlatego lista kandydatów jest zatwier-
dzana przez wszystkie trzy partie. Do-
da&a, 'e pod koniec tygodnia ma by# 
gotowy projekt programu rz%dowego.

PROCES SI+ WYD(U,A

Zast!pca redaktora naczelnego 
portalu LRT Aleksandra Ketlerien+ 
w rozmowie z „Kurierem Wile$-
skim“ o"wiadczy&a, 'e nie rozumie za 
bardzo sensu wtorkowego spotkania, 
zw&aszcza w obliczu pandemii, kiedy 
decyzje trzeba podejmowa# szybko.  
– Spotkania prezydenta z potencjal-
nymi ministrami s% normalnym 
procesem, jednak widzimy, 'e ten 
proces znacznie si! wyd&u'y&. Po-
cz%tkowo potencjalni ministrowie 
musieli si! spotka# z grup% dorad-
ców, a tylko pó(niej z prezydentem. 
Trzeba pami!ta#, 'e pa$stwo teraz 
znajduje si! w stanie ekstremalnym. 
Pandemia nie tylko nie maleje, ale 
si! zwi!ksza. Tak naprawd!, kraj nie 
ma czasu na d&u'sze refleksje – dzie-
li si! spostrze'eniami dziennikarka.

Ketlerien+ s%dzi, 'e poprzez 
spotkanie z ,imonyt+ prezy-
dent wysy&a sygna& do spo&ecze$-
stwa, 'e bierze aktywny udzia& w 
kszta&towaniu przysz&ego rz%du.  
– Dziwnie wygl%da decyzja prezyden-
ta o spotkaniu, kiedy odby& rozmowy 
tylko z po&ow% kandydatów. Czy mo-
'emy wyci%gn%# wniosek, 'e opinie 
o innych kandydatach, z którymi si! 
jeszcze nie spotka&, by&y ukszta&towa-
ne przez doradców lub na podstawie 
opinii publicznej? Trudno te' powie-
dzie#, jak% wiadomo"# chcia& prze-
kaza# prezydent. Powiedziano, 'e 
niektórzy kandydaci mu nie pasuj%, 
ale nie powiedziano, kto konkretnie. 
Najprawdopodobniej celem takiego 
spotkania by&o pokazanie, 'e prezy-
dent aktywnie bierze udzia& w two-
rzeniu nowego rz%du. 

13. >>

Wy!oniona przez now% wi"kszo&' sejmow% premier 
Ingrida (imonyt) nie b"dzie !atwym partnerem dla 
o&rodka prezydenckiego. W miniony wtorek odby!a 
si" rozmowa mi"dzy now% szefow% rz%du a Gitana-
sem Naus)d%. Obie strony wyci%gn"!y absolutnie inne 
wnioski ze spotkania. 



3-4/12/2020  13KURIER WILE!SKI

12. >>
Z jednej strony to jest dobrze, z 

innej chcia&abym powtórzy# pytanie 
– czy mamy na to czas? W ka'dym 
b%d( razie mam nadziej!, 'e do ko$-
ca tygodnia ju' b!dziemy znali sk&ad 
nowego rz%du – podkre"la zast!pca 
redaktora portalu LRT.

LISTA PROPONOWANYCH MINISTRÓW

9 listopada zosta&a podpisa-
na nowa umowa koalicyjna. Przez 
najbli'sze cztery lata Litw% b!dzie 
rz%dzi&a koalicja konserwatywno-li-
beralna sk&adaj%ca si! z konserwa-
tystów, Ruchu Libera&ów oraz Partii 
Wolno"ci. Koalicja liczy 74 pos&ów. 
Si&% wiod%c% nowej koalicji b!d% 
konserwaty"ci, których frakcja liczy 
50 pos&ów. Ruch Libera&ów ma 13 
przedstawicieli w parlamencie. B!-
d%c drug%, pod wzgl!dem liczebno-
"ci parti% w koalicji, Ruch Libera&ów 
otrzyma& stanowisko przewodnicz%-
cego Sejmu RL. Najmniejszy partner 
koalicyjny, Partia Wolno"ci, posiada 
11 pos&ów.

Nowa w&adza w podpisanej umo-
wie koalicyjnej zadeklarowa&a, 'e 
sporo uwagi b!dzie po"wi!ca# pra-
wom, swobodom i obowi%zkom oby-
wateli. Nowi koalicjanci zapewnili, 'e 
w polityce b!d% w pierwszej kolejno-
"ci kierowali si! przejrzysto"ci% i naj-
wy'szymi standardami etycznymi. 
Wa'nym elementem polityki zagra-
nicznej b!dzie przestrzeganie praw 

cz&owieka. Do dzia&a$ niecierpi%cych 
zw&oki nale'% te' blokada eksportu z 
elektrowni atomowej w Ostrowcu 
oraz synchronizacja z sieciami ener-
getycznymi Europy kontynental-
nej. Nowa koalicja chce te' polepszy# 
klimat inwestycyjny. W"ród dalszych 
zagadnie$ znalaz& si! zapis o orygi-
nalnej pisowni nazwisk. 

Lista kandydatów na stanowiska 
w przysz&ym rz%dzie jest nast!puj%-
ca: minister "rodowiska – Simonas 
Gentvilas (Ruch Libera&ów); mini-
ster energetyki – Dainius Kreivys 
(konserwaty"ci); minister finansów 
– Gintar+ Skaist+ (konserwaty"ci); 
minister ochrony kraju – Arvydas 
Anu2auskas (konserwaty"ci); mini-
ster kultury – Simonas Kairys (Ruch 
Libera&ów); minister ochrony so-
cjalnej i pracy – Monika Navickien+ 
(konserwaty"ci); minister transportu 
– Kasparas Adomaitis (Partia Wol-
no"ci); minister zdrowia – Ar-nas 
Dulkys (konserwaty"ci); minister 
o"wiaty, nauki i sportu –  Jurgita ,iu-
g1dinien+ (konserwaty"ci); minister 
sprawiedliwo"ci – Ewelina Dobro-
wolska (Partia Wolno"ci); minister 
ekonomii i innowacji – Au2rin+ Ar-
monait+ (Partia Wolno"ci); minister 
spraw zagranicznych – Gabrielius 
Landsbergis (konserwaty"ci); mini-
ster spraw wewn!trznych – Agn+ Bi-
lotait+ (konserwaty"ci).

 

WYDARZENIA

 

7 stycznia przysz&ego roku, kiedy zo-
stan% sporz%dzone listy poborowych, 
do wojska zostanie powo&anych po-
nad 3,8 tys. m!'czyzn, poinformowa-
&o we wtorek Ministerstwo Obrony 
Narodowej (KAM). 
Wed&ug KAM, kolejni studenci z 210 
szkó& wy'szych b!d% mogli wykony-
wa# obowi%zkow% s&u'b! wojskow% 
poprzez udzia& w szkoleniu M&od-
szych Oficerów. Pierwsi powo&ani 
w przysz&ym roku b!d% musieli 
rozpocz%# s&u'b! pod koniec marca. 
Listy powo&anych do s&u'by b!d% 
udost!pnione na stronie 2020 m. 
karo prievolinink. s%ra2as (karys.lt)

Ka'dego roku w okresie "wi%tecz-
nym Wilno zaskakuje "wiat swoj% 
g&ówn% choink%. W tym roku jest 
podobnie – wi!kszo"# "wiatowych 
mediów ju' zwróci&o uwag! na wi-
le$skie "wi%teczne drzewko.
W tym roku brukselska organizacja 
turystyczna European Best Destina-
tions po raz kolejny uzna&a wile$sk% 
choink! za jedn% z najpi!kniejszych 
w Europie. 
 „G&ówna choinka jest nowoczesna, 
ale tradycyjne drzewko wewn%trz in-
stalacji pokazuje, 'e pomimo zmian 
spowodowanych pandemi%, duch 
Bo'ego Narodzenia zawsze pozo-
staje ten sam” – chwalono wile$sk% 
choink!. 

L24.lt, zw.lt
Fot. M. P.
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15. >>

– Przemyt bursztynu jest dosy# 
cz!sty, w ci%gu roku zatrzymuje-
my kilkunastu przemytników tego 
kruszcu, ale zazwyczaj przemycany 
jest z rosyjskiego obwodu kalinin-
gradzkiego. Rzadko, ale zdarza si!, 
'e jest te' przemycany z Ukrainy. 
Zazwyczaj przemyca si! kilka, kil-
kadziesi%t kilogramów, a tu 105 
kg. To ju' nowo"#. Na ile wiemy, 
wydobycie bursztynu na Ukrainie 
odbywa si! nielegalnie – mówi dla 
„Kuriera Wile$skiego” Gediminas 
Kulikauskas, rzecznik prasowy 
dzia&u kryminalistyki S&u'by Cel-
nej na Litwie.

W poniedzia&ek, o godz. 21.30, 
obywatel Bia&orusi, przekraczaj%c 
granic! w Miednikach, zadekla-
rowa& jako &adunek cz!"ci samo-
chodowe przewo'one na Litw! 
mikroautobusem marki Merce-
des-Benz Sprinter. Po dok&adnym 
sprawdzeniu &adunku funkcjona-
riusze znale(li pod cz!"ciami sa-
mochodowymi bia&e, plastikowe 
torby, pe&ne mniejszych worków z 
bursztynem. Znaleziono takie wor-
ki równie' w kabinie pojazdu.

– W sumie funkcjonariusze zna-
le(li 95 worków pe&nych kawa&ków 
surowego bursztynu o ró'nych 
rozmiarach (niektóre imponuj%ce 
wielko"ci% i pi!knem). Ich &%czna 
waga to 105 kg, wst!pna warto"# 
to 12 tys. 700 euro. Kierowca przy-
zna&, 'e przewozi& bursztyn na Li-
tw! z zamiarem „zarobienia”, jego 
zdaniem, sam bursztyn wydobywa 
si! na Ukrainie, w nielegalnych ko-
palniach. Na pierwszy rzut oka jest 
to nieszlifowany, surowy bursztyn. 
Wile$ska Prokuratura Okr!gowa 
wszcz!&a post!powanie przygoto-
wawcze w sprawie przemytu. Kie-

rowcy grozi kara grzywny, a tak'e 
konfiskata nielegalnego towaru 
oraz "rodka transportu – informuje 
Gediminas Kulikauskas.

Kazimieras Mizgiris, w&a"ci-
ciel galerii muzeum bursztynu w 
Nidzie, w rozmowie z „Kurierem 
Wile$skim“ powiedzia&, 'e bursz-
tyn uwa'any jest za jeden z mi!-
dzynarodowych symboli Litwy, za 
„litewskie z&oto“, ale ju' od daw-
na rodzimi producenci bi'uterii 
z tego kruszcu musz% posi&kowa# 
si! importem z racji spadaj%cego 
wydobycia w kraju. Odk%d Rosja 
wprowadzi&a zakaz eksportu suro-
wych kamieni, coraz wi!cej osób 
stara si! sprzedawa# kamienie nie-
legalnie.

– Najwi!kszym, potencjalnym 
miejscem na Litwie, w którym 
znajduje si! bursztyn, jest Zalew 
Kuro$ski (lit. Kur2i. marios). Tego 

kruszcu znajduje si! tam ok. 300 
ton. Z&o'a na Litwie to tylko „kro-
pla w morzu“. Ten bursztyn mo'na 
bardzo szybko wydoby# i sprzeda# 
Chi$czykom, ale co wtedy? Jaka to 
b!dzie Litwa bez bursztynu – pyta 
retorycznie Kazimieras Mizgiris. 

Na Litwie zaprzestano wydoby-
cia bursztynu ponad 100 lat temu, 
co nie przeszkodzi&o Litwinom w 
tworzeniu wizerunku Litwy jako 
krainy bursztynu.

– A wi!c wydobywanie burszty-
nu na Litwie ze z&ó' jest niemo'liwe. 
Morze Ba&tyckie wyp&ukuje z&o'a 
bursztynu i podczas sztormów wy-
rzuca je na pla'!. Bursztyn podlega 
naturalnemu procesowi szlifowania 
przez fale morskie, wskutek czego 
jego pierwotna forma zosta&a zatarta. 
Mamy oko&o 200 zbieraczy burszty-
nu, którzy poszukuj% go na brzegu. 

Celnicy w Miednikach odnotowuj% coraz wi"cej prób 
nielegalnego wwiezienia bursztynu na Litw" z rosyj-
skiego obwodu kaliningradzkiego. W poniedzia!ek 23 
listopada w Miednikach zatrzymano za& 105 kg bursz-
tynu przemyconego prawdopodobnie z Ukrainy. 
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14.>>
Zazwyczaj na trzeci dzie$ po sztor-

mie morze wyrzuca bursztyn. Znam 
osoby, którym uda&o si! w taki sposób 
nazbiera# ponad 200 kg – opowiada 
w&a"ciciel galerii.  

Bursztyn na Litwie mo'na zna-
le(# nie tylko nad morzem, lecz rów-
nie' na 3mudzi, w jeziorze o nazwie 
L-k2tas (0ukszta). Prawdopodobnie 
bursztyn znajduje si! w kilku innych 
jeziorach. Potencjalnie najwi!kszym 
terenem, na którym znajduje si! 
bursztyn, jest Zalew Kuro$ski. Wydo-
bycie bursztynu odbywa&o si! tam ju' 
w XIX wieku.

– Bursztyn to dosy# drogi kruszec, 
poniewa' wkrótce mo'e go w ogóle 
nie by#. On w 'aden sposób nie roz-
mna'a si! i nie produkuje, jego ilo"# 
jest limitowana. Dzisiaj jeden gram 
bursztynu mo'e kosztowa# 70 euro, a 
mo'e i 5 i 10 euro. Je'eli kupujesz ko-
rale, to za gram trzeba zap&aci# oko&o 
15 euro. Cena bursztynu zale'y nie 
tylko od jego rozmiaru. Tak'e od jego 
koloru i struktury. Wa'ne jest mi!dzy 

innymi to, czy nie jest pop!kany. Im 
rzadszy kamie$, tym dro'szy – infor-
muje rozmówca.

Bursztyn jest popularny w Chi-
nach nie tylko ze wzgl!du na walo-
ry estetyczne. Zami&owanie do tych 
kamieni wynika z ich historii, religii 
i wierze$. Chi$czycy wierz% w jego 
medyczne w&a"ciwo"ci, takie jak dzia-
&anie uspokajaj%ce czy te' &agodzenie 
chorób uk&adu kr%'enia. Buddy"ci 
natomiast uwa'aj%, 'e w"ród natu-
ralnych kamieni przynosz%cych lu-
dziom szcz!"cie i równowag! jest 
w&a"nie bursztyn.

– Kiedy" Chi$czycy mieli w&asne 
z&o'a bursztynu, ale ju' nie maj%. 
Wszystko wykorzystali. Ale nostal-
gia do tego kamienia pozosta&a, 
dlatego dzisiaj Chi$czycy jad% do 
pa$stw ba&tyckich i najpi!kniej-
sze kawa&eczki bursztynu wywo-
'% do siebie. Nielegalnie sprowa-
dzaj% bursztyn do nas, poniewa' 
mamy tradycje powi%zane z tym 
kruszcem, mamy fabryczki ob-
róbki bursztynu, mamy te' ludzi, 
którzy bardzo dobrze znaj% si! na 
tym rzemio"le. Lubi! cz!sto mowi#, 
'e w Litwinach p&ynie bursztynowa 
krew. Bursztyn dla naszych ludzi jest 
bardzo wa'ny. Gdy trzymamy go w 
d&oni, czujemy ciep&o, ma bardzo do-
br% energi! – zapewnia Kazimieras 
Mizgiris.

Fot. Marian Paluszkiewicz

0otewskie linie lotnicze airBaltic 
uruchamiaj% od 1 grudnia bez-
po"rednie loty z Wilna do Kijowa, 
stolicy Ukrainy. Pasa'erowie b!d% 
lata# dwa razy w tygodniu firmowym 
samolotem Airbus A220-300. Prze-
widywany czas lotu - 1 godz. i 15 min.
AirBaltic obs&uguje obecnie bezpo-
"rednie loty z Wilna, Rygi i Tallina 
do ró'nych europejskich centrów 
biznesowych i popularnych miejsc 
wakacyjnych. Szczegó&owy rozk&ad 
lotów airBaltic mo'na znale(# na 
stronie internetowej www.airbaltic.
com. Przed podró'% zdecydowanie 
zaleca si! pasa'erom sprawdzenie 
przepisów dotycz%cych podró'y i 
ogranicze$ lotniskowych na oficjal-
nych stronach internetowych lub w 
lokalnych ambasadach.

Od 1 stycznia na Litwie wi!cej za gaz 
zap&ac% mieszka$cy zu'ywaj%cy do 
300 m4 gazu rocznie – po 50 centów 
za 1 m4, podczas gdy obecnie p&ac% 
po 47 centów. Miesi!czna tzw. op&ata 
abonamentowa nie ulega zmianie i 
wyniesie 56 centów. Dla innych grup 
u'ytkowników cena gazu nie zmieni 
si! lub nieco si! zmniejszy. Mieszka$-
cy, którzy zu'ywaj% rocznie do 300 m4 
gazu (na przygotowywanie posi&ków), 
zap&ac% o 3 centy (o 6,38 proc.) wi!cej – 
gaz zdro'eje dla nich do 50 centów za 
1 m4 (z VAT). Mieszka$cy zu'ywaj%cy 
do 20 tys. m4 gazu rocznie (na ogrze-
wanie) zap&ac% tyle samo, co dot%d – 
cena nadal b!dzie wynosi&a 28 centów 
za 1 m4, zu'ywaj%cy za" ponad 20 tys. 
m4 zap&ac% mniej o 1 cent – cena wy-
niesie 26 centów za 1 m4. Dla u'ytkow-
ników I grupy cena gazu wzro"nie z 
powodu dro'szej jego dystrybucji. Dla 
wszystkich trzech grup miesi!czna 
tzw. op&ata abonamentowa nie ulega 
zmianie. 

Wilnoteka.lt 
Fot. madeinvilnius.lt

-
ciel galerii muzeum bursz-
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Co oznacza dla Pani bycie Polk# 
na Litwie?

Dla mnie to autentyczne poczucie 
wielkokulturowej, polskoj!zycznej 
tradycji ziem Wielkiego Ksi!stwa Li-
tewskiego i wspó&pracy z Polsk%. To 
tak'e poznanie ma&ej ojczyzny Mi-
&osza, postrzeganie ró'norodno"ci, 
inne poczucie przestrzeni, historii i 
nieraz wspó&czesnych priorytetów. 
Ale najwa'niejsze w procesie „bycia 
Polk%” s% osoby, które polsko"# dla 
mnie przekaza&y – dziadkowie, ro-
dzice i nauczyciele oraz ich zobowi%-
zanie nas do utrwalenia jako"ciowe-
go i tre"ciowego przekazu polsko"ci 
dla innych pokole$. 

Jaki wp%yw na kszta%towanie si! 
Pani to"samo&ci narodowej mia%y 
studia historyczne? 

Jestem pewna, 'e kluczowy. Stu-
dia na wydziale Uniwersytetu Wile$-
skiego to by&a przygoda intelektualna, 
która trwa do dzi". Brytyjski historyk 
Peter Burke pod koniec lat 80-tych, 
zastanawiaj%c si! nad pami!ci% hi-
storyczn%, wy&oni& dwa podstawowe 
pytania do zrozumienia tego zjawi-
ska: „Kto chce kogo pami!ta# i dla-
czego? Kto chce kogo zapomnie# i 
dlaczego?“. Innymi s&owy, je"li kul-
tur! pami!ci mo'na rozumie# jako 
wybiórczy i subiektywny stosunek 
grupy do przesz&o"ci, to nale'y bada# 
stale tworzone i odtwarzane narracje 
i ich przejawy, a tak'e identyfikowa# 
ich cele i motywy. Te pytania ilustru-
j% istot! teorii kultury pami!ci, która 
zosta&a opracowana kilka dekad pó(-
niej. Na te pytania musimy jako pol-
ska mniejszo"# narodowa na Litwie 
równie' sobie odpowiedzie#, dlatego 
'e konceptualnej i ci%g&ej narracji Po-
laków na Litwie na razie nie mamy. Je-
stem pewna, 'e podj!cie refleksji nad 
tymi pytaniami mo'e pomóc zmieni# 
nie tylko punkt wyj"ciowy naszego 
my"lenia, ale równie' mentalne jego 
granice w stron! geopolityki, a nie 
poziomu samorz%du oraz przekona# 

do tego nie tylko Litwinów, ale przede 
wszystkim samych siebie. Odpowied( 
na te pytania mo'e pomóc w wykry-
stalizowaniu si! strategicznych decy-
zji, które dzisiaj musimy podj%#, aby 
zadba# o polskoj!zyczn% Wile$szczy-
zn! i polsko"# na Litwie. To'samo"# 
narodowa nie mo'e by# przecie' 
powodem podwa'ania kompetencji 
do obejmowania najwa'niejszych 
urz!dów w pa$stwie, a sprawy takie 
jak cho#by pisownia przez „w”, to nie 
problem mniejszo"ci polskiej, a li-
tewskiej my"li politycznej. 

Od kilku lat bierze Pani udzia% w 
Narodowej Ekspedycji. Jak ocenia 
Pani udzia% w projekcie? Co on daje?

Narodowa Ekspedycja jest telewi-
zyjnym projektem popularyzuj%cym 
histori! Litwy i wspó&czesne spoj-
rzenie na ni%, na to, jak przek&ada 
si! na wspó&czesne stosunki Litwy z 
jej s%siadami. Przez te kilka lat zda-
rzy&o si! naprawd! du'o. Ekspedycja 
odwiedzi&a ju' ponad 20 pa$stw. Pa-
trz%c na odwiedzane miejsca z per-

spektywy historycznej pokaza&a ona 
równie' polsko-litewskie relacje na 
przestrzeni dziejów, w których stare 
czy nowe k&ótnie mi!dzy Polakami i 
Litwinami na Litwie, jak te' mi!dzy 
Litw% i Polsk% w skali europejskiej, 
wygl%daj% jak niepotrzebne wojny 
domowe. Uwa'am, 'e spojrzenie na 
t! wspóln% histori! jest nam nie-
zb!dne, poniewa' bez obalenia ba-
rier pami!ci historycznej, politycz-
nych i gospodarczych ani Litwa, ani 
Polska nie potrafi% ocali# swych eu-
ropejskich korzeni ani sprosta# wy-
zwaniom przysz&o"ci. Bez tej reflek-
sji pozostaje jedynie finlandyzacja 
lub samobójstwo nacjonalistyczne. 

Od ponad roku jest Pani doradc% 
ministra edukacji. W jakich obsza-
rach koncentruj# si! Pani dzia%a-
nia? Co uda%o si! osi#gn#$? 

Pracowa&am z wiceminister Jo-
lant% Urbanowicz w dwóch podsta-
wowych obszarach – problematyk% 
o"wiaty mniejszo"ci narodowych 
oraz wczesnego nauczania. Mieli"my 
bardzo krótki czas na wdro'enie stra-
tegicznych dzia&a$, ale niektóre spra-
wy uda&o si! rozwi%za#. Podpisali"my 
deklaracj! z Polsk% dotycz%c% o"wiaty 
mniejszo"ci litewskiej w Polsce i pol-
skiej na Litwie, zatwierdzili"my har-
monogram wdra'ania tej deklaracji 
oraz og&osili"my publiczny konkurs 
na wy&onienie komisji, która b!dzie 
monitorowa# wdra'anie i b!dzie po-
wo&ana ju' niebawem. Wydali"my ze-
zwolenie na okres przej"ciowy korzy-
stania z podr!czników z Polski oraz 
mo'liwo"# zdawania j!zyka polskiego 
jako pa$stwowego od 2022 r. Do tych 
decyzji i prac przyczyni&o si! wiele 
osób, nie s% to osobiste nasze sukcesy, 
co "wiadczy o tym, 'e przy wspó&pracy 
i codziennym lobbowaniu problema-
tyki mniejszo"ci narodowych mo'na 
przekona# nawet wrogów i odnie"# 
zwyci!stwo w nierozstrzygalnych 
sprawach.  

Rozmowa z Barbar% Stankiewicz, doradczyni% 
ministra o&wiaty, nauki i sportu RL oraz finalistk% 
konkursu „Polak Roku 2020”

Barbara Stankiewicz 
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Czego potrzebuj# wed%ug Pani 

polskie szko%y na Litwie? Jak to 
osi#gn#$? 

Polskie szko&y s% unikatowym 
modelem przyk&adu o"wiaty mniej-
szo"ci narodowych na "wiecie. To 
jest wielka zas&uga o"wiatowców 
mniejszo"ci narodowych i polskich 
polityków, którzy zadbali, aby taki 
model powsta& i zosta& zachowany. 
Jednak taki model potrzebuje nie tyl-
ko utrwalenia status quo, ale równie' 
refleksji i zadbania o konkurencyj-
no"#. Jestem pewna, 'e polskoj!zycz-
na Wile$szczyzna wiedzy, kultury i 
innowacji to w&a"ciwy kierunek roz-
woju. Te czynniki s% niezb!dne do 
wzmocnienia i wzbogacenia to'sa-
mo"ci polskiej na Litwie, daj%ce Po-
lakom mo'liwo"ci do stawiania czo&a 
wyzwaniom nowego tysi%clecia wraz 
ze "wiadomo"ci% wspólnych warto-
"ci oraz przynale'no"ci do wspólnej 
przestrzeni spo&eczno-kulturowej w 
skali nie tylko lokalnej, ale równie' 
europejskiej. Aby to si! sta&o, musi-
my by# nie tylko aktywni, ale i kon-
kurencyjni, otwarci na wszystko, co 
mamy i czego nie mamy w swojej 
spo&eczno"ci, równie' na te wi!zi 
poza Litw%, które nieraz s% utracone 
z ró'nych powodów. Jednak podsta-
wowym elementem jest znaczenie 
edukacji, nie tylko nauczania j!zy-
ków, ale i innych przedmiotów, aby 
powsta&a jako"ciowa wspó&praca 

edukacyjna, zorientowana na po-
strzeganie osobnych potrzeb ka'de-
go ucznia dla rozwoju stabilnego, de-
mokratycznego i konkurencyjnego 
spo&ecze$stwa polskiego na Litwie. 
S%dz!, 'e tylko przy dobrej edukacji 
mo'emy by# spokojni o rozwój kul-
turalny i ekonomiczny polskoj!zycz-
nej Wile$szczyzny, która rywalizuje 
z szybko rozwijaj%c% si! litewskoj!-
zyczn% Wile$szczyzn%. 

Praca w ministerstwie si! ko--
czy. Jakie s# Pani plany na przy-
sz%o&$? Czy jest w nich miejsce na 
dzia%alno&$ zwi#zan# ze sprawami 
Polaków na Litwie?

Praca z problematyk% mniejszo-
"ci narodowych jest du'ym wyzwa-
niem i odpowiedzialno"ci%. Jednak 
jak ka'da praca potrzebuje groma-
dzenia wiedzy, regularnej praktyki, 
du'ej motywacji i konkretnej wspó&-
pracy, co po roku w ministerstwie 
doskonale rozumiem. Wraz z wice-
minister Jolant% Urbanowicz czu-
jemy szczególn% odpowiedzialno"# 
wynikaj%c% z przynale'no"ci do pol-
skiej mniejszo"ci na Litwie i osobi-
ste zobowi%zanie, aby wykorzysta# 
uzyskan% wiedz! i praktyk! do dal-
szego rozwoju naszej spo&eczno"ci. 
W jakiej formie b!dziemy podejmo-
wa&y dzia&ania w przysz&o"ci – oka'e 
si! ju' niebawem. 

Wynagrodzenie brutto m!'czyzn na 
Litwie w trzecim kwartale tego roku 
by&o o 177,6 euro wy'sze ni' wyna-
grodzenie kobiet, wynika z danych 
opublikowanych przez Departa-
ment Statystyki. Zarobki kobiet za 
wyj%tkiem przedsi!biorstw prywat-
nych stanowi&y "rednio 88,5 proc., a 
wynagrodzenia „na r!k!” – 89,7 proc. 
wynagrodze$ m!'czyzn.
W trzecim kwartale "rednia p&aca 
zarobkowa kobiet przed na&o'e-
niem podatku wynosi&a na Litwie 
1365,7 euro, m!'czyzn – 1543,3 euro, 
tymczasem „na r!k!” – odpowiednio 
877,4 oraz 978,1 euro.

Powstanie nowa platforma 

Podczas gdy Litwa liberalizuje rynek 
dostaw energii elektrycznej dla 
mieszka$ców, spó&ka ESO do ko$-
ca roku 2023 stworzy platform! do 
umieszczania i wymiany danych. 
Pa$stwowa Rada Regulacji Energetyki 
(VERT) og&osi&a, 'e projekt inwesty-
cyjny ju' jest skoordynowany.Wed&ug 
VERT obecny model nie jest standary-
zowany, a z konsumentami zachodzi 
bardzo ró'norodna wymiana danych 
– w ró'nych formatach i platformach.
„Wspólna platforma umieszczania 
danych powinna zapewni# szybk% i 
bezpieczn% wymian! danych” – po-
dano w raporcie. Liberalizacja rynku 
dostaw energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych odb!dzie 
si! w trzech etapach do 2023 roku. 
W pierwszym etapie niezale'ny do-
stawca energii elektrycznej ma by# 
wybrany przez mieszka$ców, którzy 
zu'ywaj% najwi!cej pr%du.

zw.lt 
Fot: pixabay.com
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W nocy z 29 na 30 listopada 1830 
r. s!uchacze warszawskiej Szko!y 
Podchor"#ych Piechoty pod dowódz-
twem Piotra Wysockiego oraz grupa 
cywilów, z Ludwikiem Nabielakiem i 
Sewerynem Goszczy$skim na czele, 
rozpocz%li antyrosyjskie powstanie. 

„Garstka m!odzie#y da!a has!o do 
boju, a ju# na Nowy Rok 1831 by!o 
30 tysi%cy wojska i Rz"d Narodo-
wy. Roztoczy! skrzyd!a Orze! bia!y 
na czerwonych chor"gwiach przed 
kolumn" Zygmunta, poruszy!y si% 
w grobach popio!y Batorego, Jana 
III, Czarnieckich, &ó!kiewskich, Ko-
'ciuszki. B!yskawic" przelecia!a 
wie'( znad Wis!y do Niemna i Dnie-
stru, po Dniepr i D)win%, i zapali!a 
do boju Litw% nasz" i &mud)” – pisa! 
w swoich wspomnieniach uczestnik 
walk Ignacy Domeyko. 

CO POLAK ZACZ!" # DOKO$CZ! 
LITWINI

Przywódcy powstania nie od razu 
rozpocz%li starania o przeniesienie 
go na tereny Wielkiego Ksi%stwa Li-
tewskiego. Dopiero w styczniu 1831 
r. wys!ano z Warszawy emisariusza, 
pochodz"cego z Litwy Jakuba Grot-
kowskiego, z zadaniem przekazania 
instrukcji dla Litwy. 

– Powstanie trafi!o na bardzo po-
datny grunt, przede wszystkim ze 
wzgl%du na ogóln" niech%( do car-
skiej w!adzy. Dla mieszka$ców Litwy, 
maj"cych szacunek dla wolno'ci, de-
mokratycznych tradycji, jakie mia-
!a Rzeczpospolita Obojga Narodów, 
carski absolutyzm by! czym' nie do 
przyj%cia. Oczywi'cie, czynnikiem 
bardzo przyspieszaj"cym decyzje o 

w!"czeniu si% do walk by! zapowie-
dziany na koniec marca 1831 r. po-
bór rekruta do wojska rosyjskiego 
– wyja'nia Sze!kowski. 

Na wezwanie najpierw odpo-
wiedzia!a &mud). W lutym 1831 r. 
w powiecie telszewskim wie'niacy 
prowadzeni przez szlachcica Bo-
rysewicza i w!o'cianina Giedryma 
powstali zbrojnie przeciwko Ro-
sjanom. Ich akcja zako$czy!a si% 
pora#k". Pod koniec marca 1831 
r. powstanie wybuch!o w pi%ciu 
powiatach. Powsta$cy opanowali 
Rosienie 26 marca i zdobyli trans-
port broni pod Janiszkami, 28 mar-
ca – Telsze, Szawle i Poniewie#, 2 
kwietnia – wkroczyli do Janowa 

Trockiego i Upity. Stopniowo zasi%g 
powsta$czych walk si% powi%ksza!, 
niemal wsz%dzie rozbrajano rosyj-
skie garnizony. 

Mieszka$cy Litwy wierzyli, #e 
walka rozpocz%ta w Królestwie Pol-
skim zako$czy si% zwyci%stwem, 
w my'l powiedzenia: co Polak za-
cz"! – doko$cz" Litwini. 

– Najwi%ksz" s!abo'ci" Litwy by! 
brak regularnych wojsk. Nie brako-
wa!o na pewno odwagi, po'wi%cenia 
czy determinacji w walce. W Polsce 
walki prowadzi!o wojsko, na Litwie 
– walczy!y oddzia!y powsta$cze, 
z!o#one ze studentów, mieszczan, 
szlachty czy ch!opów. 

– Na Litwie powstanie listopadowe nie jest szczególnie 
wyeksponowane. Troch! dlatego, "e litewska historio-
grafia nadal pozostaje w cieniu Adolfasa #apoki, który 
pisa$ w okresie konfliktu z Polsk%. Teraz powoli to si! 
zmienia, co wida& doskonale na przyk$adzie powsta-
nia styczniowego, ale na pewno walki z 1831 r. nie s% 
obiektem wielkiej uwagi historyków – mówi „Kuriero-
wi Wile'skiemu” historyk Waldemar Sze$kowski.

-
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Nie mia!y one szans w walce z re-

gularn", rosyjsk" armi", która w XIX 
w. by!a niemal nieustannie w boju. To 
by! naprawd# $wietnie wyszkolony, 
do$wiadczony %o!nierz – mówi histo-
ryk. 

NIE TYLKO POMNIK PRZEGRANEJ 
BITWY

Nie nale%y si# dziwi&, %e ju% w 
maju 1831 r. si!y powsta'cze na Litwie 
znalaz!y si# w defensywie. Sukcesom 
rosyjskich wojsk w walce z powsta'-
cami towarzyszy!y carskie represje 
przeciwko „buntownikom”. Dowód-
ców i powsta'ców schwytanych z 
broni" w r#ku karano $mierci", ich 
rodziny poddawano represjom, dzie-
ci oddawano do kolonii wojskowych, 
a maj"tki konfiskowano. Ch!opów 
oraz nieszlacht# ch!ostano i wysy-
!ano w g!"b Rosji. W czasie dzia!a' 
wojska rosyjskie stosowa!y zbiorowe 
represje wobec ludno$ci, morduj"c 

bez s"du cywilów, pal"c dwory i wsie 
sprzyjaj"ce powstaniu.

Na Wile'szczy(nie jednym z sym-
boli powstania sta! si# pomnik prze-
granej bitwy o Wilno. Stoi on w miej-
scu, gdzie 19 czerwca 1831 r. polskie 
wojska Antoniego Gie!guda stoczy!y 
walk# z armi" rosyjsk" dowodzon" 
przez Fabiana von der Osten-Sac-
kena. Licz"ca 25 tys. %o!nierzy i 70 
dzia! armia rosyjska z !atwo$ci" od-
par!a atak oddzia!ów polskich, które 
straci!y 2 tys. %o!nierzy, podczas gdy 
Rosjanie jedynie czterystu. Pomnik 
znajduje si# na pograniczu miasta, w 
niezbyt !atwo dost#pnym miejscu i na 
pewno nie ma du%ej si!y oddzia!ywa-
nia na pami#& historyczn" mieszka'-
ców. 

– To rzeczywi$cie jedyny pomnik 
w Wilnie zwi"zany bezpo$rednio z 
powstaniem. Miejsc, które si# z nim 
!"cz", jest jednak du%o wi#cej. Gdyby-
$my mieli stworzy& taki szlak $ladami 
powsta'ców, na pewno najwa%niej-
szym miejscem na nim by!aby Rossa, 

gdzie pochowany jest Joachim Lele-
wel, czy inni uczestnicy walk. Wa%ny 
jest równie% Uniwersytet Wile'ski 
jako miejsce, gdzie tworzy!y si# or-
ganizacje, gdzie przekazywano ide# 
powsta'cz". Wielu powsta'ców by!o 
studentami, których do walki popro-
wadzili wyk!adowcy. Warto przypo-
mnie& równie% Ignacego Domeyk#, 
któremu po$wi#cona b#dzie tablica 
w bramie klasztorów bazylianów, czy 
te% Pa!ac Platerów, po!o%ony nieda-
leko ko$cio!a $w. $w. Piotra i Paw!a, w 
którym mieszka!a przez pewien czas 
Emilia Plater – wylicza Sze!kowski. 

NAJG!"BSZY #LAD $ W NASZEJ 
TO%SAMO#CI

G!#boki $lad to zbrojne wyst"pie-
nie antyrosyjskie pozostawi!o nato-
miast w literaturze. To przecie% w!a-
$nie z tradycji Wielkiego Ksi#stwa 
Litewskiego wysz!y najwi#ksze dzie!a 
literatury okresu romantyzmu, w któ-
rych nie brakuje nawi"za' do walk z 
1831 r. 

– Powstanie dostarczy!o wzorców 
osobowych, bohaterów walcz"cych 
o wolno$& w duchu romantycznych 
idei. W oparciu o nie budowa! swoje 
utwory Adam Mickiewicz, a poprzez 
jego twórczo$& wywar!y one wp!yw 
na kszta!towanie kolejnych pokole'. 
Bardzo dobrze pokazuje to przyk!ad 
Emilii Plater, która sta!a si# cz#$ci" 
tak polskiej, jak i litewskiej historii 
dzi#ki romantycznej legendzie, nie za 
spraw" bada' historyków – zapewnia 
w rozmowie z „Kurierem Wile'skim” 
dr Irena Fedorowicz z Uniwersytetu 
Wile'skiego.

– Romantyzm jest bardzo wa%n" 
cz#$ci" naszej kultury, wr#cz to%sa-
mo$ci. Na pewno do$wiadczenie tego 
okresu odegra!o ogromn" rol# w pó(-
niejszych walkach o niepodleg!o$&, 
tak%e tych z 1918 r. Warto jednak pa-
mi#ta&, %e romantycy w walce mog" 
sprawi& wiele k!opotów. Wspomnia-
na Emilia Plater jest pi#knym symbo-
lem walki i po$wi#cenia dla ojczyzny, 
ale dla dowódców powstania, którzy 
chcieli zapewni& jej bezpiecze'stwo, 
by!a te% niema!ym problemem – ko-
mentuje Sze!kowski.                                    

Fot. Marian Paluszkiewicz

Pomnik Emilii Plater w Kopciowie
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– Powo&anie Sejmu Wile$skiego 
czy Litewskiego, bo obydwie nazwy 
s% poprawne, by&o kluczowym kro-
kiem w litewskim ruchu narodo-
wo"ciowym. G&ówn% si&! nap!dow% 
tego litewskiego ruchu, jak równie' 
i sejmu, stanowili ksi!'a, inteligen-
ci litewscy, ch&opstwo i niewielka 
tylko cz!"# przedstawicieli zie-
mia$stwa. Jednym z niewielkich 
wyj%tków, pod wzgl!dem narodo-
wo"ci, by&  Stanis&aw Narutowicz, 
który by& na czele delegacji powiatu 
telszewskiego – mówi w rozmowie 
z „Kurierem Wile$skim” Andrzej 
Pukszto, politolog Uniwersytetu 
Witolda Wielkiego w Kownie.

Zaznacza, 'e cz&onkowie sejmu 
zg&osili nie ca&kowity postulat nie-
podleg&ej Litwy, ale Litwy samo-
dzielnej w sk&adzie Cesarstwa Ro-
syjskiego.

– Postulat dotyczy& autonomii, o 
niepodleg&o"ci litewskiej jeszcze 
nikt wówczas nie marzy&. Sejm od-
bywa& si! w Wilnie, pomimo tego 
'e w mie"cie wówczas mieszka&o 
tylko oko&o jednego procenta li-
tewskoj!zycznej ludno"ci. Wilno 
by&o miastem polsko-'ydowskim. 
Dominowa&a ludno"# polska, w 
okresie przed pierwsz% wojn% 
"wiatow% by& tu te' znaczny pro-
cent Rosjan, g&ównie urz!dników 
carskich. Inicjatyw litewskich w 
samym mie"cie by&o bardzo nie-
du'o. Jednak'e liderzy litewskie-
go ruchu, g&ówn% postaci% którego 
by& Jonas Basanavi*ius, uwa'ali, 
'e taki zjazd trzeba zorganizowa# 
w Wilnie. Ju' wówczas uwa'ali, 'e 
Wilno jest nieod&%czn% stolic% Li-
twy – podkre"la politolog. 

Powo&anie sejmu rozmówca 
okre"la jako „przymiarki” do ja-
kiej" wi!kszej akcji. 

– Po powo&aniu sejmu dosz&o do 

pewnych konsolidacji litewskich 
si&, mo'na powiedzie#, 'e zacz!-
to konsekwentnie, krok po kroku, 
walczy# o samodzielno"# i nie-
podleg&o"# Litwy. Oczywi"cie, nikt 
nie wiedzia& jeszcze, 'e wybuchnie 
pierwsza wojna "wiatowa, która w 
ogóle wszystko zmieni, 'e wybuch-
nie rewolucja 1917 r. To by&y tylko 
pewne próby. W ogóle rok 1905 to 
okres pewnej odwil'y w Imperium 
Rosyjskim. Po ma&ej rewolucji w 
Petersburgu car da& wi!cej swobód 
wszystkim narodom zamieszku-
j%cym tereny imperium. W Wilnie 
zacz!&y ukazywa# si! gazety po pol-
sku, drukowane czcionk% &aci$sk%, 
co by&o zabronione do 1904 r. By& to 
rok liberalizacji, odrodzenia. Ka'dy 
walczy& o odrodzenie, patriotyzm, 
szko&y, teatry. Nast%pi&a fala patrio-
tyzmu, zwrotu do swojej narodowo-
"ci. Do zamieszek i demonstracji 
dosz&o te' m.in. w Warszawie. Za-
cz!to snu# nowe projekty politycz-

ne. Jednym z takich projektów by&o 
w&a"nie utworzenie pa$stwa litew-
skiego, w oparciu o etniczne kryteria 
nawi%zywano do tradycji Wielkiego 
Ksi!stwa Litewskiego. Na pocz%tku 
XX wieku ka'dy chcia& mie# swoje 
pa$stwo etniczne. W&a"nie Sejm Wi-
le$ski po raz pierwszy wy&uszczy& 
ide! monoetnicznej, narodowo"cio-
wej Litwy – pa$stwa dla jednego na-
rodu. Bardzo jest istotne, 'e wówczas 
to by&a jedynie idea autonomii Litwy 
w sk&adzie Imperium Rosyjskiego – 
t&umaczy Andrzej Pukszto.

Jednak idei Wielkiego Sejmu 
Wile$skiego nie uda&o si! wówczas 
urzeczywistni#. Autonomii dla Li-
twy nie uda&o si! uzyska#.

– Ani car, ani rz%d carski, czy gu-
bernator wile$ski, oczywi"cie, nie 
uwzgl!dnili postulatów Sejmu Wi-
le$skiego. By&o to raczej symboliczne 
wydarzenie – dosz&o do konsolidacji 
patriotycznych si& litewskich. 

W dniach 4-5 grudnia 1905 r. w Wilnie obradowa! 
Wielki Sejm Wile$ski (Litewski). Podczas posiedze-
nia sejmu po raz pierwszy zosta! wysuni"ty postu-
lat politycznej autonomii Litwy. 
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20. >>
A jako 'e wyst!powali oni z ide% 

monoetnicznego pa$stwa, monoet-
nicznej Litwy,  wile$ska inteligen-
cja polska oraz ziemianie, którzy w 
wielkiej mierze byli osobami pol-
skoj!zycznymi,  nie wsparli tej idei, 
odwrócili si! i nie wspó&pracowali 
z litewskimi dzia&aczami – konty-
nuuje politolog. 

Akcentuje, 'e rok 1905 wszed& do 
historii jako nowy okres w dziejach 
Cesarstwa Rosyjskiego. Car posta-
nowi&, 'e trzeba jednak da# wi!cej 
swobody dla narodów, które 'y&y na 
terenie Imperium Rosyjskiego.

– Pojawi&o si! wi!cej swobo-
dy, nast%pi& pocz%tek zmian w 
systemie o"wiaty, otwarto szko&y. 
Nie mo'na by&o przecie' dot%d 
naucza# oficjalnie po polsku czy 
litewsku. Trzeba by&o obowi%zko-
wo i"# do szko&y rosyjskiej, tylko 
potajemnie mo'na by&o si! uczy# 
po polsku i litewsku, nawet mówi# 
nie mo'na by&o na ulicy w tych j!-
zykach, grozi& za to mandat. Nara-
sta&a te' sytuacja rewolucyjna, by&o 
du'o strajków, demonstracji w Wil-
nie, w Warszawie. By&a przegrana 
wojna z Japoni% i car rosyjski da& 
wi!cej swobody. By& to czas, gdy 
wszystko zacz!&o si! budzi# i roz-
wija#, bo najbardziej ciemny okres 

trwa& od powstania styczniowego w 
1864 r. a' do roku 1905 – wyja"nia 
rozmówca. 

Wielki Sejm Wile$ski obrado-
wa& w Wilnie w Sali Miejskiej, obec-
nie to gmach Litewskiej Filharmo-
nii Narodowej. Na zaproszenie 
zamieszczone w „Vilniaus 1inios” 
(pol. Wiadomo"ci Wile$skie) na 
obrady Wielkiego Sejmu przyby&o 
oko&o 2 tys. wybranych w gminach 
przedstawicieli Litwinów z obecnej 
Litwy, Ukrainy, 0otwy, Polski. Ze-
brani, w pe&nym tego s&owa znacze-
niu, nie mie"cili si! w sali. 

Po zniesieniu w 1904 r. zakazu 
pos&ugiwania si! j!zykiem litew-
skim w gmachu Sali Miejskiej zo-
sta&a otwarta pierwsza w Wilnie li-
tewska ksi!garnia Petrasa Vilei2isa, 
w dniu 6 listopada 1906 r. odby&a 
si! premiera pierwszej litewskiej 
opery „Birut+”. O wszystkich tych 
wydarzeniach przypominaj% dzi" 
tablice pami%tkowe. Naprzeciwko 
historycznego budynku, w 2018 
roku, ods&oni!to pomnik Jonasa  
Basanavi*iusa – patriarchy narodu 
litewskiego, inicjatora i organizato-
ra Wielkiego Sejmu. 

Fot. Marian Paluszkiewicz

W bud'ecie na 2021 rok na razie nie 
przewidziano "rodków na podnie-
sienie wynagrodze$ dla medyków, 
o"wiadczyli rz%dz%cy.
Resort zdrowia twierdzi, 'e zgodnie z 
umow% podwy'ki by&y zaplanowane 
do bie'%cego roku. 
Wed&ug opinii przewodnicz%cego 
sejmowego Komitetu Bud'etu i 
Finansów Mykolasa Majauskasa, 
w dobie pandemii wynagrodzenia 
medyków maj% rosn%#, dlatego nowy 
rz%d i Sejm b!d% musia&y porozu-
mie# si! w tym temacie. Na razie, jak 
powiedzia&, ani w bud'ecie pa$stwa, 
ani w funduszu Obowi%zkowego 
Ubezpieczenia Zdrowotnego nie ma 
przewidzianych "rodkow na dop&aty 
dla medyków pracuj%cych z zaka'o-
nymi koronawirusem pacjentami. 
Pieni%dze b!d% wyp&acane z rezer-
wy, co z kolei, jak mówi szef Komi-
tetu Bud'etu i Finansów, zwi!kszy 
deficyt bud'etowy.

Centrum Chorób Zaka(nych i AIDS 
(ULAC) przedstawi&o dane dotycz%-
ce zachorowa$ wskutek zaka'enia 
wirusem HIV. W tym roku przez 11 
miesi!cy na HIV zachorowa&y 104 
osoby. Wed&ug danych jest to o 30 
przypadków mniej ni' w tym samym  
okresie ubieg&ego roku.
Wed&ug ULAC w tym roku zarazi&o 
si! 74 m!'czyzn i 30 kobiet. Najwi!-
cej przypadków HIV odnotowano w 
okr!gu wile$skim – 44, K&ajpedzie – 
16, Kownie – 11. 
HIV jest równie' zdiagnozowany u 4 
obcokrajowców. Najwi!cej chorych 
stanowi&y osoby w wieku 35-39 lat.

zw.lt
Fot. pixabay.com
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Wydawa&oby si!, 'e p&e# nie ma 
znaczenia, je"li chodzi o pozbycie si! 
na&ogu. Ale fakty s% takie, 'e przeci!t-
nie &atwiej zaprzesta# pali# panom 
ni' paniom. Inny jest te' mechanizm 
uzale'nienia u obu p&ci. Sprawd(, na 
czym polegaj% te ró'nice.

„M!'czyznom generalnie jest &a-
twiej rzuci# palenie ni' kobietom i 
pewn% rol! mog% odgrywa# tu geny 
odpowiedzialne za receptor dopa-
miny oraz aktywno"# enzymów me-
tabolizuj%cych i inaktywuj%cych do-
pamin! w mózgu (…). Obecnie trwaj% 
badania nad identyfikacj% specyficz-
nych genów odpowiedzialnych za 
metabolizm nikotyny, a dotychcza-
sowe dokonania w tym zakresie wy-
magaj% naukowego potwierdzenia” 
– czytamy w metaanalizie wyników 
bada$ dotycz%cych ró'nic mi!dzy 
p&ciami w uzale'nieniu od nikotyny 
i leczeniu tej choroby.

Na ka'de uzale'nienie sk&ada si! 
zawsze kilka lub kilkana"cie czynni-
ków: genetycznych, hormonalnych, 
demograficznych oraz spo&ecznych.

„Za najwa'niejsze spo&eczne de-
terminanty palenia tytoniu, istotnie 
ró'nicuj%ce osoby uzale'nione od 
nikotyny, uwa'a si!: p&e#, wiek, miej-
sce zamieszkania (miasto, wie") i 
przynale'no"# spo&eczno-zawodow% 
(np. wi!kszo"# regularnych palaczy 
stanowi% robotnicy)” – czytamy we 
wspomnianej pracy.

Co ciekawe, z bada$ wynika, 'e 
kobiety relatywnie gorzej ni' m!'-
czy(ni odpowiadaj% na nikotynow% 
terapi! zast!pcz% (czyli na przyk&ad 
plastry z nikotyn%), a tak'e na jeden 
z leków stosowanych w terapii niko-
tynizmu.

To spostrze'enie wydaje si! by# 
potwierdzone w kilku badaniach, 
które wykaza&y, 'e kobiety s% bar-
dziej uzale'nione od palenia tytoniu 
w wymiarze behawioralnym, nato-
miast u m!'czyzn dominuje uzale'-
nienie od substancji uzale'niaj%cej – 
nikotyny. Te ró'nice mi!dzy p&ciami 
zauwa'aj% te' onkolodzy. Powo&uj%c 
si! na dane epidemiologiczne doty-
cz%ce m.in. liczby zachorowa$ i zgo-

nów z powodu raka p&uca, zauwa'aj%, 
'e polskie kobiety mniej ochoczo od 
m!'czyzn rzucaj% palenie. 

- Przygotowana w Krajowym Re-
jestrze Nowotworów w 2006 roku 
prognoza zachorowalno"ci i umie-
ralno"ci na raka p&uca, przewidu-
j%ca wzrost zachorowa$, okaza&a 
si! nietrafiona w populacji m!'-
czyzn. W rzeczywisto"ci cz!sto"# 
wyst!powania raka p&uca u m!'-
czyzn zacz!&a w Polsce spada# – 
mówi dr hab. Joanna Didkowska, 
kierownik Zak&adu Epidemiologii i 
Prewencji Nowotworów w Narodo-
wym Instytucie Onkologii im. Marii 
Sk&odowskiej-Curie.

W efekcie, rak p&uca przesta& 
niedawno by# w Polsce najcz!"ciej 
wyst!puj%cym nowotworem w"ród 
m!'czyzn, ust!puj%c pierwsze miej-
sce rakowi prostaty. Nadal jednak to 
rak p&uca pozostaje najcz!stsz% no-
wotworow% przyczyn% zgonów. 

- Nie ma w%tpliwo"ci, 'e za-
chorowalno"# m!'czyzn na raka 
p&uca spada g&ównie dlatego, 'e 
coraz wi!cej z nich przestaje pa-
li#. Niestety nie widzimy podob-
nej tendencji u kobiet. Kobiety 
nie rezygnuj% z palenia tak samo 
ochoczo jak m!'czy(ni. Z jakiego" 
powodu trudniej jest im rzuci# 
palenie – podkre"la dr hab. Joan-
na Didkowska. 

Ry' mo'e zawiera# relatywnie 
du'o szkodliwego arsenu. Z tego 
powodu w Unii Europejskiej 
obowi%zuj% normy okre"laj%ce 
jego maksymalne dopuszczalne 
st!'enie w tym produkcie. Nie-
mniej jednak warto zadba# o taki 
sposób przyrz%dzania ry'u, by 
zminimalizowa# zawarto"# tego 
pierwiastka. Przepis podpowia-
daj% naukowcy z University of 
Sheffield.
W „Science of the Total Environ-
ment” ukaza&a si! praca naukow-
ców z University of Sheffield, 
która jest dobr% wiadomo"ci% 
dla mi&o"ników ry'u – wskazuj% 
oni prost% metod! przyrz%dze-
nia tego zbo'a w taki sposób, by 
pozby# si! sporej ilo"ci zwi%zków 
arsenu.
Wystarczy ry' wrzuci# do du'ej 
ilo"ci wrz%cej wody, gotowa# go w 
niej dalej przez pi!# minut, odla# 
wod! i zala# ponownie now% 
wod%, po czym gotowa# na ma-
&ym ogniu tak, by ziarna ry'u j% 
wch&on!&y. Wed&ug autorów pracy 
w przypadku bia&ego ry'u mo'na 
si! w ten sposób pozby# ponad 70 
proc. arsenu, w przypadku br%zo-
wego – 50 proc. 
Dr Manoj Menon – g&ówny autor 
pracy – podkre"la, 'e ten sposób 
przyrz%dzenia ry'u jest tak'e 
dlatego korzystny, 'e pozwala za-
chowa# jego wszystkie po'ytecz-
ne sk&adniki od'ywcze. Badacz 
rekomenduje, by szczególnie 
ma&e dzieci mia&y w ten sposób 
gotowany ry'.

Str.  przygotowa!a 
Ilona Lewandowska
Fot. pixabay.com
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Wi!nie mo"na zast#pi$ innymi 
owocami: jab%kami pokrojonymi w 
kostk& lub ananasem. Przepis jest 
sprawdzony wielokrotnie, od bardzo 
dawna pieczony w moim domu, jesz-
cze za czasów prodi"a, dlatego Fal& 
piek& zawsze w tortownicy.

Sk!adniki:
• 250 g mas%a • 1 szkl. cukru • 5 jajek • 1 
cukier waniliowy • 1,5 szklanki m#ki 
pszennej • 2 %y"eczki proszku do pie-
czenia • 1 - 2 %y"ki kakao • 200 g wi!ni 
w syropie  • 1 %y"ka kaszy manny lub 
m#ki

Masa budyniowa:
• 1/2 l mleka • 1/2 szklanki cukru • 
1 budy' (na pó% litra) • 1 czubata %y-
"eczka m#ki ziemniaczanej • 3/4 
kostki mas%a • 1 cukier waniliowy

Wykonanie:
Mas%o ubi$ z cukrem i cukrem 

waniliowym na puszyst# mas&, ubi-
jaj#c dodawa$ po jednym "ó%tku. 
M#k& zmiesza$ z proszkiem do pie-
czenia i ubijaj#c dodawa$ po %y"ce do 

ciasta. Bia%ka ubi$ na sztywno i po%#-
czy$ z ciastem. Przygotowa$ tortow-
nic& o !rednicy 26 cm, wysmarowa$ 
j# t%uszczem, lub wy%o"y$ papierem 
do pieczenia. Po%ow& ciasta wy%o"y$ 
do tortownicy, do pozosta%ego ciasta 
doda$ kakao i dok%adnie wymiesza$ 
i wy%o"y$ na ciasto bia%e. Wi!nie bez 
pestek ods#czy$ z syropu, obtoczy$ 
w kaszy manny i powtyka$ w ciasto. 
Piekarnik nagrza$ do 170 stopni gó-
ra-dó%, piec ciasto 45-50 minut. Pa-
tyczkiem sprawdzi$, czy suche, je!li 
tak - wy%#czy$ piekarnik.

Masa budyniowa:
Zagotowa$ pó%torej szklanki 

mleka z cukrem i cukrem wanilio-
wym, w pozosta%ym mleku rozrobi$ 
budy' z m#k# ziemniaczan# i ugo-
towa$ budy'. Budy' przykry$ foli# 
do "ywno!ci, tak aby dotyka%a po 
wierzchu, zostawi$ do wystudzenia. 
Mas%o ubi$ na pian& i dodawa$ po 
%y"ce, ca%y czas ubijaj#c zimny bu-
dy'.

Polewa czekoladowa:
• 50 g mas%a • 3 czubate %y"eczki cu-
kru • 1 %y"ka kakao • 2 %y"eczki wody 
• 2 kawa%ki czekolady

Sk%adniki polewy podgrzewa$ na 
wolnym grzaniu, ca%y czas miesza-
j#c, a" cukier si& rozpu!ci, a polewa 
b&dzie jednolita.

Zimne ciasto przekroi$ na dwie 
cz&!ci, posmarowa$ kremem, mo"-
na do kremu powtyka$ jeszcze wi-
!nie, przykry$ pozosta%ym ciastem, 
pola$ polew#. Ciasto Fala powin-
no posta$ w ch%odnym miejscu 
dwie godziny przed krojeniem.  

 

„ ”

Ciasto Fala to ciasto ucierane dwukolorowe, z wi!nia-
mi z syropu, prze"o#one kremem budyniowym, pola-
ne polew$ czekoladow$, smaczne, na ka#d$ okazj%.

 (ledzie z dodatkiem suszonej 
"urawiny, suszonych pomidorów 
i cebuli – to pyszna przystawka na 
ka"d# okazj&, a zw%aszcza na !wi&-
ta. Po%#czenie p%atów !ledziowych 
z suszon# "urawin# i pomidorami 
nadaje niepowtarzalnego smaku.

Sk!adniki:
• 5 p%atów solonych !ledziowych • 
2 cebule • 1/2 s%oika suszonych po-
midorów razem z olejem • 3 %y"ki 
suszonej "urawiny • 1 czubata %y-
"eczka koncentratu pomidorowe-
go • 3 %y"ki octu jab%kowego • Pieprz
• olej (oko%o szklanki)

Wykonanie:
(ledzie umy$, zala$ zimn# 

wod#, moczy$ je, zmieniaj#c wod& 
co jaki! czas przez 2-3 godziny, a" 
b&d# nie za s%one. )urawin& za-
la$ wrz#c# wod#. Cebul& obra$, 
pokroi$ w kostk&. Na patelni roz-
grza$ 2-3 %y"ki oleju, doda$ cebul& 

i na wolnym ogniu dusi$ j#, a" tro-
ch& zmi&knie, doda$ troch& pie-
przu, za chwil& pokrojone w paski 
suszone pomidory, ods#czon# z 
wody "urawin& i zagotowa$, doda$ 
koncentrat pomidorowy, olej z su-
szonych pomidorów i ocet jab%ko-
wy, wszystko zagotowa$ i zostawi$, 
aby wystyg%o. Wymoczone p%aty 
!ledziowe ods#czy$ z wody, pokro-
i$ na paski 2-3 centymetrowe. W 
naczyniu uk%ada$ pokrojonego 
!ledzia i przek%ada$ zimn# cebu-
l# z dodatkami, ostatni# warstw# 
musi by$ cebula, "urawina i po-
midory suszone. Ca%o!$ zala$ ole-
jem, tak, aby !ledzie by%y przykry-
te. Wstawi$ do lodówki na dob&, 
aby wszystko si& przegryz%o.  
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dzieci i ich rodziców 

Jest na to wiele sposobów. Zach!-
cajcie dzieci, by przyprowadza&y 
przyjació& do domu. W razie po-
trzeby (np. m&odsze rodze$stwo) 
stwórzcie warunki do prywatno"ci 
(np. pokazuj%c maluchom film w  
drugim pokoju), za ka'dym razem 
starajcie si! te' rozmawia# z kole-
gami dzieci. Je"li macie samochód, 
oferujcie przywo'enie dzieci – na 
koncerty, imprezy, itp., wykorzy-
stuj%c czas podró'y na poznanie 
si! i rozmow! z przyjació&mi 
dzieci.
Je"li do tej pory nie znacie rodzi-
ców przyjació& swych dzieci, zrób-
cie to przy najbli'szej okazji. Naj-
lepiej pozna# si! osobi"cie, cho# 
mo'na te' pewne rzeczy omawia# 
telefonicznie. Zapytaj ich o ocze-
kiwania np. dotycz%ce godziny 
powrotu do domu w przypadku 
imprez, dozwolonej rozrywki itp. 
Podzielcie si! swoimi oczekiwa-
niami i zasadami obowi%zuj%cymi 
u was w domu. Zach!cajcie, by 
kontaktowali si! z wami, je"li b!d% 
mie# jakiekolwiek pytania, w%tpli-
wo"ci, obawy dotycz%ce zachowa-
nia dzieci. By# mo'e przy okazji 
sami zyskacie nowych przyjació&. Z 
drugiej strony – poznaj%c dom ro-
dzinny przyjaciela dziecka, zysku-
jecie bezcenn% wiedz! o systemie 
warto"ci i zasadach tam obowi%-
zuj%cych i jeste"cie w stanie lepiej 
oceni# wp&yw tego "rodowiska na 
wasze dziecko.

Ka'dy z nas chcia&by wychowa# 
swoje dziecko jak najlepiej. Istnieje 
wiele metod wychowawczych, z któ-
rych korzystamy, kszta&tuj%c charak-
ter i zachowanie naszych pociech. 
Jedn% z nich jest typ wychowania, 
w którym rodzic staje si! kumplem 
swojego dziecka. Metoda ta ma wielu 
zwolenników, ale jeszcze wi!cej prze-
ciwników.

Model rodzica-kumpla zak&ada, 'e 
mama i tata powinni przyja(ni# si! ze 
swoim dzieckiem i nie przyjmowa# 
postawy starszego oraz m%drzejsze-
go. Nie chc% wychowywa# swojej po-
ciechy, ale traktowa# j% po partner-
sku. Nie nakazuj%, lecz radz% i prosz%. 
W zamian za to licz%, 'e ma&y kumpel 
o wszystkim powie du'emu, bo ma do 
niego zaufanie. Dzi!ki temu b!d% bli-
'ej jego problemów i zostan% przyj!ci 
do jego "wiata. To jednak tylko teoria. 
Obserwacje psychologów pokazuj%, 
'e rodzic -kumpel, który niczego nie 
wymaga, a tak'e nie wyci%ga 'adnych 
konsekwencji – traci w oczach pocie-
chy szacunek i pozycj!. Doros&y nie 
ma co marzy# o tym, by nastolatek 
dostosowa& si! do jego rad i sugestii, 

bo skoro niczego nie zakazuje, ani nie 
nakazuje, nie jest traktowany powa'-
nie. Ojca trzeba s&ucha#, ale przyja-
ciela ju' niekoniecznie.

Wychowanie na luzie i brak granic 
stawianych dziecku s% szkodliwe dla 
m&odego cz&owieka. Ich istnienie daje 
i maluchowi, i nastolatkowi poczucie 
bezpiecze$stwa. Nawet je"li si! prze-
ciwko nim buntuj%. Dlatego w ka'dej 
rodzinie powinny panowa# jasne za-
sady post!powania.

Stawianie granic nie oznacza w&a-
dzy absolutnej rodzica nad dziec-
kiem. Ojciec wymagaj%cy nie musi 
kontrolowa# ka'dej minuty 'ycia 
swojej pociechy, a rezygnacja z 
pozycji kumpla nie musi sko$czy# 
si! brakiem kontaktu z w&asnym 
dzieckiem. Dobre relacje mi!dzy 
rodzicem a dzieckiem i obopólne 
zaufanie s% mo'liwe nawet w tra-
dycyjnym modelu rodziny. Trzeba 
tylko rozmawia# z pociech% i po-
"wi!ca# jej swoj% uwag!. Zdaniem 
psychologów, wspólne zabawy i 
sp!dzony razem czas zawsze owo-
cuj% blisk% wi!zi% i otwartymi re-
lacjami.

Wydaje ci si", #e b"d%c kumplem swojego dziecka 
zamiast wymagaj%cym doros!ym, b"dziesz lep-
szym rodzicem? Niestety, mylisz si".
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Str.  przygotowa!a 
Honorata Adamowicz
Fot. freepik.com

domowych

Je"li twój partner nie chce pracowa#, 
nie oznacza to, 'e powinien sp!dza# 
ca&e dnie na nicnierobieniu. Nadal 
mieszka w domu? A zatem zwi!ksz 
jego udzia& w obowi%zkach domo-
wych, zw&aszcza je"li to na twoje barki 
spad&o teraz utrzymanie rodziny. 
Propozycja taka powinna by# jednak 
traktowana jako sytuacja tymczasowa 
i oparta na wzajemnej wspó&pra-
cy. Postaraj si! zajmowa# swojego 
partnera ró'nymi zadaniami, a tak'e 
wspólnie sp!dzajcie czas, aby nieco 
„odci%'y#“ jego umys&. Wykonywanie 
obowi%zków domowych, zawo'enie 
dzieci do szko&y czy inne zaj!cia 
prawdopodobnie pomog% mu doce-
ni# czas z zupe&nie innego punktu 
widzenia.

Najlepszym sposobem na motywowa-
nie partnera do pracy jest umacnia-
nie jego poczucia warto"ci poprzez 
pochwa&y i okazywanie mu uczu#. 
Mo'esz zaoferowa# mu swoj% pomoc 
przy napisaniu CV lub przegl%daniu 
portali z og&oszeniami o prac!. Staraj 
si! jednak robi# to dyskretnie, bez 
zbytniego naciskania.
Jest to dobra okazja, aby udowodni#, 
'e w rzeczywisto"ci nie ma rzeczy 
niemo'liwych, chocia' ich osi%gni!-
cie mo'e nie by# &atwe. Zach!caj 
partnera do próbowania nowych 
zaj!#, do wytyczania sobie celów, do 
zdobywania nowych umiej!tno-
"ci i doskonalenia tych, które ju' 
posiada. 

-

Nie oszukujmy si! – 'ycie z part-
nerem, który ca&e dnie sp!dza bez-
owocnie w domu (i to bez najmniej-
szej ch!ci poszukania sobie zaj!cia), 
mo'e wyprowadzi# z równowagi 
ka'd%, nawet najbardziej zakochan% 
osob!. Jednak'e, je"li chcesz unik-
n%# ci%g&ych k&ótni, musisz zachowa# 
spokój i uzbroi# si! w cierpliwo"#.

Taki stosunek do pracy najpraw-
dopodobniej nie jest "wiadomym 
wyborem twojego partnera, lecz obja-
wem jego obni'onego poczucia w&a-
snej warto"ci. Zamiast wi!c rzuca# 
mu w twarz obelgami, takimi jak le$ 
czy darmozjad, postaraj si! zrozu-
mie# jego problem i pomóc mu odzy-
ska# motywacj! do dzia&ania.

Odzyskanie pozytywnej energii i 
równowagi wewn!trznej to proces, 
który wymaga czasu. Nie oznacza to 
jednak, 'e powinna" przy ka'dej oka-
zji przytakiwa# partnerowi i ca&kowi-
cie si! z nim zgadza#. B%d( czujna na 
jego zachowanie.

Z&y humor i nerwowo"# s% zu-
pe&nie zrozumia&e w takiej sytuacji. 
Pami!taj, 'e twój partner prawdopo-
dobnie nie czuje si! komfortowo bez 
zaj!cia. Niezadowolenie z pracy w 
po&%czeniu ze "wiadomo"ci%, 'e nie 
wnosi 'adnego udzia&u do 'ycia ro-
dzinnego, mo'e naprawd! negatyw-

nie wp&yn%# na emocje wszystkich 
domowników.

Chocia' sytuacja, gdy partner nie 
chce pracowa#, jest bardzo trudn% 
kwesti% do rozwi%zania, w rzeczy-
wisto"ci dotyczy 'ycia obojga part-
nerów. Dlatego te' nale'y próbowa# 
rozwi%za# j% wspólnie. Bez w%tpienia 
najefektywniejsz% form% doj"cia do 
porozumienia jest rozmowa i odpo-
wiednia komunikacja.

Podstaw% do zrozumienia proble-
mu i zaradzenia mu jeszcze w zarod-
ku jest ustalenie przyczyny niech!ci 
partnera do pracy. 5róde& braku sa-
tysfakcji zawodowej i ci%gle narasta-
j%cej frustracji mo'e by# wiele.

Jedn% z najcz!stszych przyczyn 
siedzenia partnera w domu jest pro-
blem ze znalezieniem pracy w zwi%z-
ku z zaawansowanym wiekiem b%d( 
brakiem odpowiednich kwalifikacji. 
Niemo'no"# spe&nienia pewnych wa-
runków wp!dza m!'czyzn! we fru-
stracj! i stany depresyjne.

Wówczas m!'czyzna stopniowo 
traci poczucie w&asnej warto"ci, gdy' 
zdaje sobie spraw! z tego, i' nie jest w 
stanie utrzyma# swojej rodziny.

W innych przypadkach partner po 
prostu nie potrafi osi%gn%# tego, cze-
go pragnie, a zatem nie ma zamiaru 
robi# niczego innego.
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Kiedy ratownicy znale(li na Morzu 
6ródziemnym plecak z dwiema 
obr%czkami "lubnymi, obawiali si!, 
'e w&a"ciciele ju' nie 'yj%. Mimo to 
zacz!li akcj! poszukiwawcz%. Ratow-
nicy 9 listopada dostrzegli unosz%cy 
si! na wodzie czerwony zniszczony 
plecak pokryty "limakami morskimi. 
Pochodzi& on z wraku statku, który 
rozbi& si! kilka tygodni wcze"niej w 
pobli'u Lampedusy. W plecaku ra-
townicy znale(li mi!dzy innymi dwie 
obr%czki "lubne, a na nich wygrawe-
rowane imiona Ahmed i Doudou.
Para znalaz&a si! w"ród 15 osób oca-
lonych z katastrofy &odzi, która mia&a 
miejsce 21 pa(dziernika.

Fot. pixabay.com

odnalezieni Historia zaczyna si! w „jesienne, szare 
popo&udnie”  – czytamy we wpisie Mu-
zem Sztuki Wspó&czesnej w Krakowie 
na Facebooku. Do muzeum zadzwo-
ni& Szymon. - Dzie$ dobry, planuj! 
o"wiadczy# si! mojej dziewczynie. 
Baaaardzo chcia&bym zrobi# to w MO-
CAK-u  –  us&ysza& w s&uchawce jeden 
z pracowników. Okaza&o si!, 'e para  
– Szymon i Karolina – poznali si! w&a-
"nie w Muzeum Sztuki Wspó&czesnej 
w Krakowie. Pracownicy zgodzili si! na 
pro"b! Szymona i aktywnie w&%czyli 
si! w przygotowanie niespodzianki. 
„Razem z Szymonem zacz!li"my 
opracowywa# plan dzia&ania... Co 
zrobi#, 'eby wybranka nie zacz!&a 
niczego podejrzewa#? Muzeum 
zamkni!te, Szymon umawia si! z 
Karolin% pod pozorem specjalnej 
wizyty w MOCAK-u. Na wystawie 
Kolekcji aran'ujemy postument, tak, 
'eby nie odró'nia& si! od pozosta&ych 
na ekspozycji. Pod szklanym kloszem 
umieszczamy pier"cionek“. Podczas 
zwiedzania wystawy Szymon wyci%-
ga pier"cionek z gabloty i zadaje TO 
PYTANIE. Plan zrealizowany. POWIE-
DZIA0A TAK! 

Wieloletnie perypetie Kaavana z 
zoo w Islamabadzie, nazywanego 
„najbardziej samotnym s&oniem na 
"wiecie“, dobieg&y ko$ca. Zwierz! 
dotar&o do rezerwatu w Kambod'y, 
gdzie ma sp!dzi# reszt! 'ycia w lep-
szych warunkach i w towarzystwie 
innych s&oni. 36-letni Kaavan od cza-
su "mierci partnerki Saheli w 2012 
roku by& jedynym przedstawicielem 
swojego gatunku w zoo w Islama-
badzie. Z powodu z&ych warunków 
w zoo w stolicy Pakistanu tamtejszy 
s%d w sierpniu nakaza& zamkni!cie 
tego kompleksu i Kaavan zosta& prze-
transportowany do Kambod'y. 

Fot. pixabay.com
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Rozmawiaj" m!odzi ma!#onkowie:  
– Mama da nam wyposa#enie kuch-
ni, wersalk$, stó!, krzes!a i obraz, 
który ci si$ podoba!.  
– A jak si$ mamie odwdzi$czymy?  
– Damy jej Piotrusia na wychow-
anie. 
***
Policjant do bibliotekarki:  
– No, niech mi pani da par$ ksi"#ek. 
Szef mi ka#e poczyta%.  
– No, to panu znajd$ co& l#ejszego.  
– Niekoniecznie, wozem jestem. 
***
– Zo&ka!  
– Co?  
– Opowiedzie% ci dowcip?  
– Dawaj.  
– To rozbieraj si$. Bo par$ rzeczy 
musz$ pokaza%, #eby& zrozumia!a. 
***
– Stary, wracam wczoraj wcze&niej 
z pracy. Wpadam do domu. Ot-
wieram szaf$ – pusto. Otwieram 
lodówk$ – pusto. Sprawdzam pod 
!ó#kiem – pusto!  
– A co na to #ona?  
– Jaka #ona? Kawalerem jestem. 
Okradli mnie! 
***
S"siad dzwoni do s"siada: 
– Wybacz, Józek, #e tak pó'no 
dzwoni$. (ony d!ugo nie ma. Nie 
posz!a do ciebie przypadkiem? 
– Czekaj, zaraz zapytam… Zosiu, 
przysz!a& do mnie przypadkiem, czy 
specjalnie? 
***
Na przystanku siedz" dwaj 
m$#czy'ni. Nagle podje#d#a samo-
chodem obcokrajowiec. I pyta si$ 
o co& po angielsku, po niemiecku, 
francusku i hiszpa)sku. Jeden 
m$#czyzna do drugiego:  
– Marek, trzeba by!o si$ uczy% 
j$zyków obcych, to by& si$ dogada!.  
– No i po co. On zna 4 j$zyki i co? 
Dogada! si$? 
***
Ja& jest u spowiedzi. 
– A na pokut$ pomó# m!odszemu 
bratu. 
Na drugi dzie) po mszy ksi"dz pyta 
Jasia – I co, Jasiu, pokut$ odpraw-
i!e&? 
– Jasne, prosz$ ksi$dza, pomog!em 
Kacperkowi spra% takiego jednego 
z 2b. 
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19.30 Historia rzeczy
20.30 Panorama
21.00 Temat dnia

 Rowerowe 
22.15 Historyczne   

19.30 KK2

12.15 Trembita

20.30 Panorama

21.00 Temat dnia

  dramat

 wieczorne

 thriller

7.00  Reality show

13.25 Reality show

 thriller

er

 

10.30 S. anim. 

 dramat

9.15  Kwadrans 
 polityczny

20.25 Sport

22.40 Sprawa dla   
 reportera

 dramat

7.10  Polonia 24

11.45 Panorama 

13.00 Film anim. 



3-4/12/2020  29KURIER WILE!SKI

 telenowela

21.00 Polonia 24

 telenowela

6.35 Serwis Info 

13.00 Info Raport

19.00 Panorama
19.20 Serwis Info 

 dynastie. Klan  

11.00

 praw

 film fab.

 medyczne

20.30 S. anim.

21.20 Modlitwa 

 Uniwersytet   

11.15 Pobier

16.00 Cywilna obrona

11.15 Obrona cywilna
12.15 Serial

19.00 Czas.

21.45 Serial

 wydarzenie

 wydarzenia

 film fab.

  film fab.

  film fab.

 film fab.

 film fab.

 film fab.

 film fab.

  film fab.

 film fab.

 film fab. 

  film fab.

  film fab.

 film fab.

7.00 Sprzedawcy   
 samochodów

10.00 Zapomniana i  
 pochowana

11.00 Ratownicy 

 samochodem

 domów

20.00 Ratownicy
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12.00 Styl
13.00 Historyczna  

 dramat

19.30 KK2

 film fab.

  film fab.

7.00 S. anim.

12.40 Stop linia

14.00 Spacery

15.50 S. anim.

19.05 Stop linia

20.30 Panorama
21.00 Temat dnia

 film historyczny
23.05 Koncert

irze 

 anim.

 film fab.

7.00 Reality show

13.25 Reality show

 sportowy

 thriller

 o samochodach

10.30 S. anim. 

 dramat 

 dramat

9.15  Kwadrans 
 polityczny

 Rolniczy

 

14.55 Film anim.

 dramat

7.10 Polonia 24

 Pytanie na  

11.45 Panorama 

 telenowela
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21.00 Polonia 24

 telenowela
23.55 Koncert

6.35 Serwis Info 

13.00 Info Raport

19.00 Panorama
19.20 Serwis Info 

  film fab.

 e

o   

 29. rocznicy   

20.30 S. anim.

21.20 Modlitwa

 nierozliczone  

16.00 Cywilna obrona

11.15 Obrona 
 cywilna
12.15 Serial

19.00 Czas

22.10 Serial

  wydarzenie

15.30 Ty nie

  film fab.

  film fab.

 film fab.

  film fab.

 film fab.

 film fab.

 film fab.

 
  film fab. 

 film fab.

  film fab.

  film fab.

  film fab.

 film fab.

  film fab.

 film fab.

7.00 Sprzedawcy   
 samochodów

10.00 Zapomniana i  
 pochowana

11.00 Ratownicy 

 samochodem

 domów

20.00 Ratownicy
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6.05 Historyczna 

19.30 Styl
20.30 Panorama

 film fab.

10.30 Spacery 

12.00 Trembita

13.30 Pole bitwy

14.30 Show 

 rozmów

20.30 Panorama

  film fab.
22.10 Koncert

 film fab.

 film fab.

 show

15.50 Kryminalna 

 thriller

 przedstawia

 poznawczy

 wolne dni
19.00 Historyczna  

 rozmów
21.30 Oponenci

 o przyrodzie

 strona

 show

 film fab.

7.05  Sprawa 
 dla reporter

 western

 przepisy

 western

 melodramat

19.55 Koncert

 dramat
23.05 Koncert

7.10   Polonia 24
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21.00 Polonia 24

 

19.00 Panorama

 przepisy

 postaciach   

 i modlitwa 

 przewodnictwem  

20.30 Katecheza   

21.20 Modlitwa 

 melodramat

 Sobota

 melodramat

 

 film fab.

 Ziminem

9.40 Podstawowa   

12.10 Pytanie 

 prowadzili...

 miliona

23.05 Koncert

  film fab.

  film fab.

 odchodzi na   

  film fab.

  film fab.

 
 film fab.

 film fab.

 film fab.

 film fab.

  film fab.

 film fab.
23.10 Film fab.

6.00 Sprzedawcy   
 samochodów

 Montany
13.00 Ratownicy  

 samochodem
17.00 Potem olbrzymy  
 oceanów
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 narodowa

 dobrze

15.45 Historyczna  

20.30 Panorama

 Rowerowymi

 film historyczny 

6.45 Filmy anim.

17.20 Telelotto

 thriller 

  

 zmartwychwstania

 protestantów 

11.00 Stop linia
11.30 7 dni Kowna

 festiwal 

20.30 Panorama
21.00 Koncert 

6.00 Drzewo zdrowia

 o przyrodzie

 film fab.

17.25 Show

19.30 Show parodii

 film fab.

15.50 Kryminalna 

 sportowy

 poznawczy

 wolne dni

  samochodach

 analityczny

21.30 24/7

 o przyrodzie

 show

12.30 Pozdrowienia

 thriller

 dramat

 nie

 Góry

 przepisy

19.25 Koncert

 film fab.

 film fab.

17.40 Film anim.

 dramat

7.25 Polonia 24
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19.25 Koncert

  czyta dzieciom
21.00 Polonia 24

 dramat

6.55 Serwis Info 

12.00 Serwis Info 

13.30 Serwis Info 

19.00 Panorama
19.20 Serwis Info   

9.00 Msza 

 przepisy

 postaciach 

 

12.35 S. anim. 

20.30 Film anim.

21.20 Modlitwa 

6.15  Zdrowie

 melodramat

  film fab.

 melodramat

 

12.05 Kontrola 

 prowadzili

 prawdziwych  

 film fab. 

 film fab.

11.25 Film fab.

 film fab.

 film fab.

 film fab.

  film fab.

 film fab.

 film fab.

  film fab.

 film fab.

6.00 Sprzedawcy   
 samochodów

11.00 Sprzedawcy  
 samochodów
12.00 Zapomniana i  
 pochowana

17.00 Stare samochody

 samochodów  

20.30 Ratownicy 

21.00 Potem olbrzymy  
 oceanów
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20.30 Panorama

21.00 Temat dnia

  Rowerowe

19.30 KK2
20.00 Od... do...

 zmartwychwstania

 festiwal 

20.30 Panorama
21.00 Temat dnia
21.30 Koncert
22.30 Spacery

7.55  S.

 film fab.

7.00  Reality show

13.25 Reality show

 thriller

 

20.20 Sport

 nie 

10.30 S. anim. 

 film fab.

 

9.15   Kwadrans 
 polityczny

es

 Rolniczy

14.15 Film anim.

 dramat

7.10  Polonia 24
7.30

11.50 Panorama
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15.45 Gwiazdozbiór 

6.35 Serwis Info 

13.00 Info Raport

19.00 Panorama
19.20 Serwis Info 

 dramat

 postaciach 

wiat 

10.30 Film anim

00   

 film fab.

20.30 S. anim.

21.20 Modlitwa 

16.00 Obrona cywilna

11.15 Obrona cywilna

19.00 Czas

 wydarzenie

 prawdziwych  

 film fab.

 film fab.

15.10 Film fab.

 film fab.

 film fab.

 film fab.

 film fab.

 film fab.

 film fab.

 film fab.

 film fab.

 film fab.

 film fab.

 samochodów

10.00 Zapomniana i  
 pochowana

 i wystraszeni

 samochodem

 domów

 i wystraszeni
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Najdro'ej na Litwie 
kupujemy lasy (dojrza&e, 
m&ode, na drewno, por!-
by), ziemi! i zagrody. 

Tel. 8 651 39 039 

Kupi! las. Rozliczam 
si! od razu.

 Tel. 8 686 03 070 

Sprzedajcie las drogo 
i bez po&redników. Za-
dzwo-cie, tel. 8 659 57 721

Skupujemy cz!&ci 
zamienne do rosyjskich 
samochodów osobo-
wych i ci!"arówek. 

Tel. (8-5) 269 95 19, 
8 698 36 995

Skupujemy samochody 
w dowolnym stanie. Za&a-
twiamy dokumenty. Rozli-
czamy si! na miejscu. 

Tel. 8 611 33 626 

W konkurencyjnych 
cenach skupujemy sa-
mochody. Za&atwiamy 
dokumenty. Wasz samo-
chód – nasza troska. 

Tel. 8 602 05 044

Kupujemy dokumen-
ty (wnioski) na zwrot 
ziemi. Pomagamy za&a-
twi# dokumenty. Tel. 8 
606 01125

Kupujemy mieszkania 
w starym budownictwie. 
Mo'emy wyremontowa#. 
Proponowa#   ró'ne wa-
rianty. Tel. 8 629 83 835

Sprzedam kamienie 
polne. Materia& mo'e s&u-
'y# do budowy ogrodze$, 
alejek, tarasów, palenisk, 
kwietników, na podmu-
rówki i in. Za&adunek oraz 
transport we w&asnym za-
kresie. Cena 20 euro/tona. 
Tel. 8 600 18 083 (Leon)

Sprzedam drewno li-
&ciaste i iglaste (suche) 

po 3 m. albo 6 m.. Do-
wóz nieodp%atny. Wilno, 
tel. 8 673 84 059

Szalówka (sosnowa 
i lipowa). Deski pod&o-
gowe, listwy przypod&o-
gowe (plintusy), opaski 
maskuj%ce (naliczniki), 
belki, deski, krokwie. 

Tel. 8 699 34 788 

Wszystko z metalu: 
bramy gara'owe, drzwi 
sejfowe, ogrodzenia, kra-
ty, bramy i in. Gwarancja. 

Tel.: 8 659 77 771

Us&ugi cmentarne. Mon-
ta' pomników, nagrobków, 
p&yta nagrobkowa – gro-
bowce. Renowacja mogi&, 
uk&adanie kostki brukowej 
i inne prace. www.gravas.lt, 

 tel. 8 670 06868

Ewa, ekspert od nie-
ruchomo&ci, pomo"e 
sprzeda$ lub wynaj#$ 
mieszkanie, dom.   

 Tel.: 8 648 78 557

Dachy: pokrycie, re-
mont, malowanie. Re-
mont i czyszczenie 
kominów. Malowanie 
domów drewnianych.

Tel. 8 645 20017

Us&ugi adwokata: po-
rady dotycz%ce sprawy 
rozwodowej, roszcze$ o 
cz!"ci spadku, d&ugach. 
Pomoc w otrzymaniu 
kredytu. Tel. 8 684 30 018 

Muruj! piece, piecyki. 
Remontuj! stare. Nie-
drogo. Tel. 8 683 95 373

W odnalezieniu przy-
jació& na Litwie i za 
granic% pomo'e „Klub 
spotka$”. Nieodp&atne 
zamieszczanie og&osze$: 
klub.obscenija@gmail.
com lub pod numerem 
tel. +370 667 88 489 (Vi-
ber) 

SPRZEDA,

KUPNO

US(UGI

Odp&atnie wywozimy: 
sofy, kanapy, szafy i inne 
meble. Odpady budowlane 
i inne. www.utilizatorius.lt 

Wilno, tel. 8 671 60 936

Remontujemy po-
krycia dachowe, fasady. 
Wieloletnie do"wiadcze-
nie.  Tanio kompletuje-
my materia&y,  udziela-
my gwarancji.  

Tel. 8 677 34 202

Odwierty, geotermicz-
ne ogrzewanie, na ca%ej 
Litwie przez ca%y rok. 
Gwarancja. Nadzór. www.
melkerlita.lt   Tel.: 8 616 
08 020,   8 686 83 265 

Pokrycie dachowe, na-
prawa. Dostawa materia-
&u. Gwarancja pracy. Nie-
drogo i jako"ciowo. 

Tel. 8 606 97 218

Poszukujemy kucharzy 
(z do&wiadczeniem) oraz 
osób do podawania jedze-
nia w kuchni Klinik „San-
taros”. Wynagrodzenie od 
700 eur. Tel. +370 655 14 
554

Ró'ne oferty pracy 
dla kobiet i m!'czyzn w 
kuchni Klinik „Santaros“. 
Wynagrodzenie od 700 
euro, tel. +370 646 38683

PRACA
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Piotr Andrzejewski, wspó&twórca serii 
filmów pt. „Wile$szczyzna w obiektywie”

Ks. pra%at Wojciech Górlicki, proboszcz 
parafii 6wi!tych Aposto&ów Piotra i 
Paw&a w Wilnie

Jaros%aw Królikowski, znany piosenkarz 
i muzyk na Wile$szczy(nie, autor wielu 
piosenek religijnych do s&ów wile$skiego 
poety, Aleksandra 6nie'ki

Marzena Mackoj$-Sinkevi'ien/, wile$-
ska poetka, autorka tekstów piosenek, 
cz&onkini grupy literackiej Nowa Awan-
garda Wile$ska

Edyta Maksymowicz, kierowniczka 
Redakcji Zamiejscowej TVP w Wilnie

Beata Pietkiewicz, polityk, dzia&aczka 
samorz%dowa, pos&anka na Sejm RL

Robert )li"ewski, dyrektor 
Gimnazjum w Ejszyszkach

Barbara Stankiewicz, doradczyni 
ministra o"wiaty, nauki i sportu RL, 
wyk&adowczyni Uniwersytetu Micha&a 

Rita Tama0unien/, pos&anka na Sejm 
RL, minister spraw wewn!trznych RL

Jolanta Urbanowicz, wiceminister 
o"wiaty RL

Plebiscyt Czytelników „Kuriera
Wile-skiego” - „Polak Roku 2020”

Zg&aszany kandydat __________________________________
Imi!, nazwisko _______________________________________
adres __________________________________________________
telefon zg&aszaj%cego ________________________________

   
   Zg&oszenia (liczba kuponów nie jest ograniczona, w     
   jednej kopercie mo'e by# dowolna liczba kuponów)           
   prosimy nadsy&a# do 31 grudnia br. na adres redakcji:     
   Birbyni. g. 4a, 02121 Vilnius z  dopiskiem
   „Polak  Roku 2020”. Kupony mo'na równie' rzuca#  
   do specjalnej skrzynki,  która jest umieszczona 
   w recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie.


