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Otwarto Dziecięcy Dział Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie

dziŚ

w numerze m. in.
Rozmowa z Jarosławem
Narkiewiczem, ministrem
komunikacji Litwy str. 2

g

Dzieło dla wielkich bohaterów

Uroczysty koncert w
Szczecinie
str. 3

g

Rota
Polski Zespół Ludowy
„Troczanie” – 30 lat na
scenie
str. 1

Fot. Teresa Worobiej

g

30-lecie Klubu
Włóczęgów Wileńskich

g

Zanurzeni w świat
dźwięków
str. 7

g

Prenumerata

2020

Do 19 marca
trwa prenumerata
na kwiecień i dalsze
miesiące 2020 roku.

Za 1,75 euro – miesięcznie
za 21,05 euro – rocznie
(indeks 0233);
dla emerytów i osób
niepełnosprawnych –
1,68 euro – miesięcznie
za 20,20 euro – rocznie.
(indeks 0322)

W kaŻdym numerze:

dodatek
historyczno-patriotyczny
dla Polaków na Litwie

Dziecięce hospicjum – powstałe z ofiar wielu ludzi – zostało zbudowane na prośbę najmłodszych, którzy są najbardziej bezradni, stając przed
wielkim wyzwaniem, jakie niesie walka z chorobą
Ciepła, przytulna atmosfera, kojce pełne pluszaków, kolorowe ściany z obrazkami, do których są napisane bajki… Z pozoru, miejsce pełne szczęścia i radości, ale już wkrótce wypełnią je
pacjenci, których rodziny zmierzą się z największym wyzwaniem
i niewyobrażalnym przeżyciem: chorobą i śmiercią dziecka. W
Wilnie otwarto hospicjum dziecięce. – Jest to dzieło ludzkich serc
przepełnionych miłością i mądrym spojrzeniem na drugiego człowieka, żeby być dla kogoś, a nie tylko dla siebie, a do tego nas motywują chore dzieci – podczas uroczystości otwarcia nowego budynku mówiła siostra Michaela Rak, dyrektorka i założycielka
hospicyjnego dzieła na Litwie.

W sobotę, 15 lutego – w dzień
liturgicznego wspomnienia bł. ks.
Michała Sopoćki oraz w Międzynarodowym Dniu Walki z Rakiem
Dzieciństwa – w Wilnie otwarto
i poświęcono nowy budynek hospicjum, przeznaczony dla najmłodszych pacjentów. Uroczystość zgromadziła wysokiej rangi
przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, dyploma-

Obchody Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego
w Rudominie

Znad Solczy

Edukacyjne świętowanie

16 lutego cały nasz kraj obchodził Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego. Z tej okazji
w Wielofunkcyjnym Ośrodku
Kultury w Rudominie odbyło
się zajęcie edukacyjne dla dzieci
oraz ich rodziców.
W zajęciu wzięły udział całe
rodziny. Na uczestników czekała
sala przystrojona litewską symboliką narodową. To wprawiło
wszystkich w uroczysty nastrój.
Zajęcie rozpoczęto od niezwykle pięknego litewskiego tańca ludowego ze świecami, który wykonały dwie panie – Ineta
Dubininkaitė i Viktorija Radčenko
– członkinie zespołu tańca ludo-

cji, ministerstw, duchowieństwa
oraz rzesze ludzi dobrej woli –
reprezentujących zarówno bogate korporacje, jak i szeregowych
obywateli Litwy, Polski, Białorusi i innych krajów – bez których nie udałoby się zrealizować
tego przedsięwzięcia. Wszak każdy mieszkaniec Wileńszczyzny,
jak ona długa i szeroka, słyszał o
(Dokończenie na str. 6)

Nagrody dla najlepszych
sportowców
13 lutego w Solecznikach odbyła się uroczystość uhonorowania
najlepszych sportowców rejonu solecznickiego 2019 roku. Wśród
laureatów nie zabrakło sportowców rejonowych drużyn, występujących w różnych ligach mistrzostw Litwy w tenisie stołowym,
piłce ręcznej, piłce nożnej i siatkówce.
(Dokończenie na str. 4)

wego „Vilniaus pylimėlis”. Następnie wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn Litwy.
Organizatorzy zajęcia przygotowali wiele atrakcyjnych zadań.
Uczestnicy imprezy zostali po-

(Dokończenie na str. 3)

Fot. salcininkai.lt
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Edukacyjne świętowanie

Wycieczka mieszkańców starostwa sużańskiego do Dubinek

W gościnie u przyjaciół

18-osobowa grupa mieszkańców starostwa sużańskiego wzięła
udział w wycieczce do sąsiednich Dubinek (rej. malacki). Ościenne gminy od kilku lat pomyślnie ze sobą współpracują i koleżeńskie kontakty z roku na rok stają się coraz bardziej intensywne.
Owocem tej rejonowej współJak relacjonował Tadeusz
pracy są coroczne turnieje warca- Alancewicz, starosta gminy subowe i szachowe, w których biorą żańskiej, gospodarze przygotowaudział – oprócz Sużan i Dubinek – li gościom naprawdę atrakcyjny
miłośnicy tych dyscyplin sporto- program i wypad do Dubinek na
wych z Podbrodzia (rej. święciań- długo pozostanie w pamięci nie
ski). Staraniem trzech starostw na tylko z powodu walorów poznawgranicy sąsiadujących ze sobą re- czych, ale też serdecznej, utrzyjonów – wileńskiego, malackiego manej w duchu dobrosąsiedzkiej
i święciańskiego – we wsi Jano- współpracy, atmosfery.
wo został ustanowiony pamiątko– Przekonaliśmy się na wławy kamień.
sne oczy, jak bogatą historią i jakW lutym staraniem pracow- że pięknym usytuowaniem mogą
ników starostwa i miejscowe- się szczycić mieszkańcy starogo koła ZPL (prezes Bronisława stwa Dubinki – powiedział AlanPipirienė) została zorganizowa- cewicz. Dodał, że wycieczkowina wycieczka do Dubinek, miej- cze z wielkim zainteresowaniem
scowości rodowej słynnego rodu obejrzeli resztki pałacu i muRadziwiłłów. Dubinki słyną z zeum Radziwiłłów, którzy barpięknych krajobrazów, bogatej, dzo upodobali tę miejscowość i
czasami tragicznej historii oraz przy każdej sposobności starali
jeziora Oświe, które jest najdłuż- się w niej przebywać. Przy okaszym jeziorem na Litwie i trzecim zji przewodniczka przypomniała
pod względem głębokości.
nam o Barbarze Radziwiłłównie,
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(Dokończenie ze str. 1)

Turyści z Sużam z wielkim zainteresowaniem słuchali opowiadań przewodniczki, która przybliżyła im
historię Dubinek
wielkiej miłości króla Zygmunta
Augusta. Miejscowość tę upodobał również pierwszy prezydent
Litwy Antanas Smetona, który w
roku 1936 wybudował tu letnią
rezydencję i most, łączący brzegi
jeziora Oświe.
– Wspólnie z sąsiadami cieszyliśmy się z odbudowy tego
mostu oraz tego, że w maju br.
nastąpi tu konsekracja nowo wybudowanego kościoła – kontynuował starosta. Według niego,

niepospolitą atrakcją dla turystów
było obejrzenie filmu, który nakręcili płetwonurkowie w głębinach jeziora Oświe.
– Autorzy filmu zanurzyli się
na głębokość aż 40 metrów i na tej
głębokości obserwowali podwodny świat oraz życie, jakie toczy
się w odmętach jeziora. Słowem,
film wywarł na nas wszystkich
ogromne wrażenie – podsumował
Alancewicz. Dodał, że wycieczka spodobała się mieszkańcom i

dzieleni na kilka grup. Każda miała do wykonania zadanie. Na początku instruktor Eglė Daubaraitė
zapoznała uczestników zajęcia z
niezwykle interesującą techniką
plastyczną, a mianowicie z techniką malowania na wodzie (ebru).
Zanim dzieci przystąpiły do wykonywania swoich rysunków, zostało wyświetlone wideo o malowaniu na wodzie. Następnie
młodociani uczestnicy mieli okazję popisać się swoimi talentami
plastycznymi i własnoręcznie wykonać rysunek na wodzie. Dzieci dały upust swojej wyobraźni.

Jednak wszystkie rysunki miały
dotyczyć obchodów Dnia Odrodzenia Państwa.
Druga grupa uczestników rozwiązywała krzyżówki tematyczne. Dorośli mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę, której hasła
dotyczyły sygnatariuszy Aktu
Niepodległości Litwy. Dzieci
również rozwiązywały łamigłówki, związane z tą ważną dla naszego kraju datą oraz malowały na
wodzie. Za prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę otrzymały prezenty w postaci słodyczy.
Uczestnicy zajęcia złożyli
również serdeczne życzenia Li-

twie. Każdy mógł na planszy namalować lub napisać, co czuje do
Litwy – swojej ojczyzny. Uczestnicy zajęcia wspólnie stworzyli
rysunek-prezent dla Litwy.
W ten właśnie sposób młodzi
mieszkańcy Rudomina oraz ich
rodzice uczcili Dzień Odrodzenia
Litwy, po raz kolejny wspomnieli
o tak ważnym dla naszego kraju
wydarzeniu.
W roli organizatora zajęcia
edukacyjnego wystąpił Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w
Rudominie.
Andrzej Aszkiełowicz
Fot. autor

w drodze powrotnej padła propozycja, by kontynuować wypady w
teren, by bliżej poznać swój kraj.
Uczestnicy przy tej okazji przypomnieli słowa polskiego poety
Stanisława Jachowicza z wiersza
„Wieś”: „Cudze chwalicie swego
nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”. Mimo upływu prawie
dwóch stuleci, fraza ta nie straciła na aktualności.
Zygmunt Żdanowicz
Fot. Tadeusz Alancewicz
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Drugim wyzwaniem, z którym się zetknąłem, był wielki
nacisk na dążenie do dochodu.
Gwarancje socjalne pracujących
w spółkach zeszły, jak gdyby, na
dalszy plan, a świadczone konkretne usługi niewystarczająco
uwzględniały aspekty regionalne i socjalne, co jeszcze bardziej
zwiększa wykluczenie społeczne
w regionach. Świadczy o tym zarówno przypadek Poczty Litewskiej (Lietuvos paštas), jak również Kolei Litewskich.
Jedną z dużych prac jest przygotowanie projektu dostosowania struktury kolejowej do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Chociaż
na wywiązanie się z tego międzynarodowego zobowiązania dane
było 12 lat, praktycznie nic nie
zostało uczynione. Wcześniejsze
władze nie podchodziły do tego
tematu poważnie. Dopiero teraz
został po raz pierwszy przygotowany pięcioletni plan wdrożenia
dostosowania całej infrastruktury
do potrzeb ludzi wymagających
specjalnej troski, przewidujący
zainwestowanie w to przedsięwzięcie 300 mln euro. Co najważniejsze – został zainicjowany
dialog z przedstawicielami organizacji osób niepełnosprawnych,
którego nie było wcale lub był
niewystarczający. W ciągu pierwszego miesiąca pracy przeprowadziłem spotkania praktycznie we
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wszystkich spółkach naszego resortu. Rozmawiałem z administracją, pracownikami i partnerami
socjalnymi, zaangażowanymi w
poszczególnych dziedzinach działalności resortu.
Istotną sprawą jest opóźnienie wykonania prac w ramach
programu rządowego, praktycznie w każdej branży. A szczególnie to nienadążanie jest widoczne
w dziedzinie polepszania stanu
dróg lokalnych, zmniejszenia liczby dróg żwirowych. To był i nadal jest ambitny projekt rządu,
aby w ciągu 4 lat zaasfaltować
ok. 1 654 km dróg żwirowych.
W sierpniu podliczono, że za rok
2019 – wbrew oczekiwaniom ludzi – wyasfaltowano tylko około
137 km żwirówek, jeżeli rocznie
musiałoby to wynieść co najmniej
400 km.
Jakie są przyczyny aż takiej
zwłoki czy może raczej opieszałości?
Z uwagi na to, że w ciągu całego 2018 roku udało się wyasfaltować około 268 km, to w kolejnych latach to nienadążanie
musiało być nadrobione. Niestety, tutaj uwidoczniły się przyczyny natury systemowej. W związku z tym, że administracje dróg
stosowały bardzo rygorystyczne
wymagania wobec wykonawców, rzekomo mając na względzie lepszą jakość wykonania prac
Wydawca:
ZSA „Rejspa” Kalvines 5,
Sużany, rejon wileński
Kolegium redakcyjne
Adres do korespondencji:
Rinktines 50, pokój 501, LT−09318 Wilno
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i przejrzystość, wiele kwestii zostało zbytnio zbiurokratyzowanych i sformalizowanych. Wykonawcy zamknęli się na udział
w konkursach, które w związku
z zaistniałą sytuacją nie odbywały się. W powiecie szawelskim w
ciągu całego roku żadna droga nie
została wyremontowana, ponieważ wykonawcy na takich warunkach nie mogli pracować. Spółki
bankrutowały, ludzie w terenach
byli zwalniani. Tak więc przesada,
przysłowiowe przechylenie kija,
przyniosło niepożądany wynik.
Mówiąc o zbiurokratyzowaniu
systemu, mam na myśli też znaczne wydłużenie okresu sporządzania projektów. A gdy po przetargach rozpoczynał się wreszcie
proces wykonawczy, to duże zastrzeżenia wzbudzały procedury
uzgadniania drobnych szczegółów, które przeciągały się przez
kolejne dni, a nawet tydzień.
Czy system przetargów można usprawnić?
Ten proces już został usprawniony. Co prawda, nie na takim
poziomie, jakiego bym życzył.
Jednak za krótki okres – od sierpnia do nowego roku – pod ścisłą
kontrolą i po uzgodnieniu z wykonawcami, ale bez niektórych niepotrzebnych formalności, została
nadrobiona roczna norma remontu żwirówek. Zostały przepatrzone warunki przetargowe i chociaż

jest duży sprzeciw administracji,
teraz mamy przygotowanych o
wiele więcej projektów, niż pozwala na to finansowanie. Jeżeli w ubiegłym roku zostało niewykorzystanych 66,3 mln euro,
tzn. można było wykonać więcej
prac, ale je nie wykonano, to w
tym roku już są podpisane umowy i przygotowane projekty, ale
brakuje na nie środków. Tempo
przygotowania projektów bardzo
się zwiększyło i teraz pracujemy
nad sprawiedliwym rozdzieleniem środków, aby starczyło na
potrzeby dróg regionalnych i centralnych.
Wśród licznych zarzutów
wobec Pana słychać było i ten,
że zbytnio troszczy się Pan o
drogi w rejonach wileńskim i
trockim… Ale AWPL-ZChR
stale zabiegała o większe finansowanie dróg lokalnych.
Po przepatrzeniu warunków
przydzielania środków na drogi, zmieniliśmy tryb wydzielania
pieniędzy. Zauważyliśmy, że największa intensywność ruchu jest
przy dużych miastach i, oczywiście, przy stolicy. Właśnie przy
dużych miastach rozwija się budownictwo i wielu ludzi codziennie dojeżdża do pracy. Powstał
m.in. pomysł, aby wobec samorządów pierścieniowych i stołecznego stosować takie kryteria,
(Dokończenie na str. 5)

Projekt współfinansowany w ramach
sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Obchody 16 Lutego
w bibliotece w Rudnikach
14 lutego w filii Biblioteki Publicznej Samorządu Rejonu Solecznickiego w Rudnikach odbyło się popołudnie poświęcone obchodom 16 Lutego – „Kraj ten Litwą się zwie”.

Historia nasza bogata jest w ważne daty, z których jesteśmy dumni i
które obchodzimy, niektóre jednak z nich są wyjątkowo znaczące, fundamentalne. To dni, gdy po raz kolejny przypominamy historyczne wydarzenia, jesteśmy dumni ze swego kraju, okazujemy mu swoją miłość.
Popołudnie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu. Na wstępie niżej podpisana, gł. bibliotekarka zaprezentowała wystawę „Wolność dla
Litwy”, pokrótce opowiedziała o znaczeniu tego dnia. W trakcie spotkania przypomniano najważniejsze fakty historyczne z owego okresu,
mówiono o walce o wolność, niepodległość Litwy, uczczono pamięć
sygnatariuszy Aktu Niepodległości.
Gł. bibliograf, krajoznawczyni Krystyna Sławińska zaprezentowała książkę „Neatrasta Lietuva” („Nieodkryta Litwa”). Zgromadzeni obejrzeli imponujące ilustracje, dyskutowali o znaczeniu wolności,
niepodległości, recytowano wiersze, śpiewano pieśni.
16 Lutego jest ważnym świętem dla każdego człowieka kochającego Litwę, oznacza bowiem, że historia państwowości Litwy trwa, a
to dla każdego kraju jest największą wartością.
Irina Balkiewicz

Rozmowa z Jarosławem NARKIEWICZEM, ministrem komunikacji Litwy

Urząd szefa resortu komunikacji w ramach porozumienia koalicyjnego AWPL-ZChR z
partią rządzącą pełni Pan już pół
roku. Jaką schedę przejął Pan po
swoich poprzednikach w Ministerstwie Komunikacji Litwy?
W ciągu trzech lat w dziedzinie transportu zostały przeprowadzone olbrzymie reorganizacje.
Praktycznie każda spółka (a jest
ich 16), będąca w gestii naszego
resortu, została zreformowana. Na
przykład, regionalne spółki nadzoru dróg zostały zintegrowane
w jedną SA „Nadzór Dróg”. To
było dokonane przez poprzedniego ministra, który z jednej strony chciał polepszyć zarządzanie,
z drugiej – zmienić zasady prowadzenia polityki kadrowej, bo
w przypadku Kolei Litewskich,
czyli „Lietuvos geležinkeliai”,
o czym zresztą mówiło się nieraz, w ciągu lat utworzyło się coś
w rodzaju państwa w państwie.
Wiadomo, że każda reorganizacja
zmierzająca do udoskonalenia zarządzania, pociąga za sobą pewne
konsekwencje i aby dowolna spółka zaczęła efektywnie funkcjonować, potrzebny jest czas. Dlatego gdy objąłem urząd, jednym
z pierwszych posunięć było rozpatrzenie każdego poszczególnego przypadku i każdego problemu wynikającego z dokonanych
zmian w tej lub innej spółce.
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Z okazji święta narodowego najmłodsi rudomianie poznali nowe techniki malarstwa

Uroczysty koncert w Szczecinie
5 lutego wystąpiła w Szczecinie (w Filharmonii Szczecińskiej
im. M. Karłowicza), z uroczystym koncertem Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna. Patronatem honorowym ten
występ objął ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Edvardas Borisovas.
Koncert dedykowany był 30.
rocznicy Odrodzenia Niepodległości Litwy, jej 100. rocznicy Restytucji oraz 450-lecia zawarcia
Unii Lubelskiej pomiędzy Litwą
i Rzeczpospolitą. O tych wszystkich historycznych wydarzeniach
opowiadał przed koncertem ambasador Borisovas.
Na program wieczoru złożyły
się: poemat „W lesie”, przepełniony symboliką dzieła kompozytora
Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa (1875-1911), utalentowa-

nego malarza wrażliwego na estetykę barwy. Następnie orkiestra
litewska wykonała II Koncert fortepianowy c-moll op.18 (pianista
Lukas Geniušas) S. Rachmaninowa (1873-1943) oraz VI Symfonię
F-dur op.68 „Pastoralna” Ludwiga van Beethovena (1770-1827),
będącą jedną z nielicznych wycieczek kompozytora w krainę muzyki programowej.
Szczecińska publiczność
każdą część koncertu nagradzała nieustającymi brawami.
Najwięcej i najdłuższych oklasków otrzymał pianista Lukas
Geniušas, eksplorujący szeroki
repertuar współczesnych kompozytorów oraz zdobywca m.in.
II miejsca w Międzynarodowym
Konkursie im. F. Chopina w
Warszawie (2010).
Po koncercie, w galerii na

4 piętrze, dyrekcja Filharmonii
Szczecińskiej podjęła litewską
orkiestrę, sponsorów oraz gości
symboliczną lampką wina. Była
tam również okazja do przemówień i podziękowań organizatorom i sponsorom koncertu – m.in.
Zarządowi Portu Szczecin, Polskiej Żegludze Morskiej, Spółce Bulk Cargo i Unity Line oraz
konsulowi honorowemu Republiki Litewskiej w Szczecinie Wiesławowi Wierzchośowi. Wśród
przemawiających znalazł się również wojewoda szczeciński Tomasz Hinc.
Wszystkie przemówienia na
język litewski tłumaczyła Krystyna Korkuć – szczecinianka z Wilna i prezes szczecińskiego Stowarzyszenia „Świteź”.
Leszek Wątróbski
Fot. autor

W samorządzie rejonu wileńskiego

Akcja krwiodawstwa

17 lutego w gmachu samorządu rejonu wileńskiego odbyła się
akcja nieodpłatnego krwiodawstwa, zorganizowana przez Narodowe Centrum Krwi.

Spośród 26 przybyłych pracowników samorządu, trzy osoby z
uzasadnionych przyczyn nie mogły oddać krwi. Większość uczestników akcji oddawało krew już nie po raz pierwszy. Cieszy, że za
każdym razem grono honorowych dawców zwiększa się – tym razem było ich aż 12.
Wśród wszystkich dawców dobrym przykładem świeciła, biorąca
udział we wszystkich akcjach, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść,
a także zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Albert Narwojsz oraz członkowie Rady.
W akcji wziął udział także honorowy dawca krwi – mieszkaniec
Rudomina Ryszard Szyłobryt, który oddał krew już po raz 78. Ponadto bierze on udział w organizowaniu podobnych akcji w swojej
miejscowości. Z rąk mer Marii Rekść honorowy dawca otrzymał list
z podziękowaniami.
Akcja krwiodawstwa w samorządzie rejonu wileńskiego odbyła
się już po raz 4. W 2015 roku udział w niej wzięło 33 pracowników,
w 2016 – 22, a podczas 3. edycji – 21 osób.
vrsa.lt

