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Dziękujemy!

P R O J E K T  S A N A C Y J N Y
„ K U R I E R A  W I L EŃ S K I E G O ”

 
Od października 2018 roku mogą Państwo zacząć

każdy weekend od lektury magazynowego
wydania jedynego polskiego dziennika na Litwie.

 
Kolorowy magazyn ma nowoczesną szatę

graficzną i przybliża polskim czytelnikom z
Litwy problematykę lokalną oraz zagadnienia

dotyczące polskiej i światowej polityki, kultury,
historii, religii, sportu czy stylu życia.

 
„Kurier Wileński” to nowoczesne pismo

prezentujące polski punkt widzenia i stanowiące
wiarygodny i celny kontrapunkt dla rosyjskiej

prasy na Wileńszczyźnie.
 

Regularne wydawanie tego pisma nie byłoby
możliwe bez wsparcia naszych partnerów.



TEMAT TyGOdNIA  
Święty Józef  
z anarchistami w tle  
Święto Pracy, hucznie obchodzone w czasach ZSRS, 
wcale nie ma rodowodu sowieckiego. I zachowało też 
istotny aspekt religijny.

WyWIAd NuMERu  
biznes powinien  
mieć ludzką twarz  
Jesteśmy największą spółką na Litwie i doskonale 
zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności – mówi 
Michał Rudnicki, dyrektor generalny Orlen Lietuva.

TRudNE cZASy  
Nie wszystkim odpowiada  
ślub w maseczkach  
Koronawirus nie bierze pod uwagę kalendarzy, w któ-
rych narzeczeni zapisali datę ślubu. Wielu osobom 
pokrzyżował także plany urlopowe.

POLSKIE SPRAWy  
Podziemna dyplomacja  
publiczna  
W czasie kwarantanny główną płaszczyzną komuni-
kacji stał się internet. Instytut Polski w Wilnie także 
skupił działania na mediach społecznościowych.

WychOWANIE  
dziecko jako  
odbiorca reklam  
Obecnie, gdy dzieci są zmuszone do korzystania 
z komputera lub telefonu, by móc uczestniczyć w na-
uce, są też bombardowane z różnych stron reklamami. 

ŚWIAT  
Nie pierwsza  
to wojna pomnikowa  
Samorząd stolicy Czech demontuje pomnik sowieckie-
go marszałka Iwana Koniewa. W odpowiedzi Rosja 
grozi Czechom… karami więzienia.

KuLTuRA  
humanista  
w każdym calu  
Pisał, rzeźbił, malował, fotografował, wykładał na 
uczelni i działał na rzecz ochrony przyrody. 9 kwietnia 
zmarł wilnianin, prof. Andrzej Strumiłło.

SPORT  
FIFA 20 antidotum  
na stres kwarantanny  
Z powodu koronawirusa zatrzymano rozgrywki piłkar-
skie. A tymczasem wilnianin został zwycięzcą ukraiń-
skiego internetowego turnieju FIFA 20!
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Spis treści
Co jest ważnego w ślubie?

Obejmująca cały cywilizowany świat zaraza nie zda-
rza się, na szczęście, zbyt często. Jest to kataklizm 
podobny do wojen czy zawieruch wywoływanych 
wielkimi nieszczęściami czy działaniem żywiołów 
na wielką skalę. Burza może zmusić do zmiany planów 
piknikowych, wybuch wulkanu – odwołać lot samo-
lotu. Ale dotyczy to pojedynczych wszak osób, nie 
całego społeczeństwa i całego gatunku ludzkiego. 
Pandemia koronawirusa zmusiła absolutnie wszystkich 
do zmiany planów. Wakacje, kariery zawodowe, wy-
jazdy, remonty, budowy, imprezy imieninowe – wszyst-
ko uległo odwołaniu. Bardzo boleśnie mogą to odczuć 
zwłaszcza osoby, które na ten czas oczekiwały na 
wzięcie ślubu i wesele. Wszak to wydarzenia, które 

planuje się na wiele miesięcy 
wcześniej (jeśli nie lat). A jednak 
i w czasie zarazy ludzie zawie-
rają małżeństwa. Nie jest to nic 
nowego: Józef Ignacy Piłsudski 
pobrał się z Marią Bilewiczów-
ną w czasie powstania stycznio-
wego, zaś zdjęcia ze skromnych 
ślubów w ruinach bombardowa-

nej przez Niemców Warszawy do dziś nie przestają 
wzruszać. Może więc zaraza pozwala sobie przypo-
mnieć nieco zapomniane stare życie, które nie było 
przecież złe? I uświadomić sobie, że w sakramencie 
małżeństwa najważniejsza jest druga osoba, nie zaś 
huczne wesele, liczni goście, fotografowie, operatorzy, 
organizatorzy, styliści, kosmetyczki, fryzjerki i flo-
ryści? Niczego nie ujmując ich pracy – to jednak nie 
z nimi się przysięga spędzić resztę życia… Młodym 
parom, zawierającym małżeństwa w tak ciężkim 
czasie, nie można odmówić determinacji – i życzyć 
trzeba wszystkiego najlepszego. Zwłaszcza zdrowia, 
zarówno dla siebie, jak i wobec wyzwań, jakim sta-
wiamy teraz czoła.  KW

Rajmund Klonowski

Wstępniak

Może zaraza 
pozwala sobie 
przypomnieć 
nieco zapomnia-
ne stare życie, 
które nie było 
przecież złe?

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki  
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
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Krystyna Masalska 
nAuCZyCIEL HISTORII, MODERATOR GRuPy 
POLSKA SZKOŁA WIRTuALnA nA LITWIE
Rozmawiała Ilona Lewandowska  

W facebookowej grupie Polska Szko-
ła Wirtualna na Litwie zainicjowała 
Pani wystawę ,,Kto ty jesteś? – Polak 
mały. Jaki znak twój? – Orzeł biały”. 
Skąd wziął się taki pomysł?

Oczywiście, ta wystawa to próba 
odpowiedzi na wyzwania, jakie niosą 
ze sobą pandemia koronawirusa 
i ograniczenia w czasie kwarantanny. 
Dzięki temu pomysłowi możemy po-
móc sobie nawzajem w przeżywaniu 
ważnych dla nas dni w czasie, gdy 
zabraknie tradycyjnego świętowania. 
Zapraszamy do udziału w wystawie 
wszystkich chętnych i prosimy, aby 
zdjęcia dodawać bezpośrednio do 
albumu na Facebooku. Wystawa trwa 
od 20 kwietnia do 5 maja 2020 r. To 
także sposób na łączenie się z Polaka-
mi poza granicami kraju i trwanie we 
wspólnocie. 

Wymagało to trochę pracy, bo nie 
znalazłam pełnej bazy adresów pol-
skich placówek na świecie. Po prostu 
za pośrednictwem Facebooka znaj-
dowałam placówkę i przedstawiałam 
propozycję uczestnictwa w wystawie. 

Myślę, że wiele z doświadczeń, 
które zdobywamy teraz, w cza-
sie kwarantanny, będzie dla nas 
przydatnych w przyszłości. 

TRZy
PyTANIA
dO...

KuRIER
WILEŃSKI
POLEcA

Jak udało się Pani zaprosić do 
udziału w wystawie szkoły spoza 
Litwy? 

Czy tego rodzaju wirtualne propo-
zycje wnoszą coś w dotychczasową 
działalność nauczycieli polskich szkół 
na Litwie? 

4KuRIER WILEŃSKI 
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PAKIETy ROZRyWKI
Pewną nowością w internecie są portale oferujące zakupy 
pakietowe za cenę określoną przez samego kupującego. Można 
zapłacić, ile się chce – ale przy wyższych kwotach otrzymuje 
się dodatkowe korzyści, część wpłaconych pieniędzy można też 
przeznaczyć na cele charytatywne. Jednak poszczególne pakiety 
są dostępne tylko przez określony czas, więc jak się chce je 
kupić – trzeba się spieszyć!

humble bundle – strona humblebundle.com zaczynała 
od sprzedaży pakietów z grami niezależnych twórców, ale 
rozwinęła się i teraz sprzedaje także e-booki (od literatury 
pięknej przez fantastykę po podręczniki programowania), 
muzykę, pliki graficzne i inne zasoby cyfrowe. Kupując gry 
w wyższej cenie, można otrzymać do nich dodatkową muzykę, 
a część kwoty przeznaczyć np. na Amerykański Czerwony 
Krzyż. Zasoby sprzedawane na stronie są w języku angielskim.

ArtRage – polska odpowiedź na Humble Bundle. na stronie 
artrage.pl można kupić e-booki, gry planszowe, komiksy, muzykę, 
a nawet papierowe książki! Kupujący ustala też proporcje, 
w jakich wpłacone pieniądze są przekazywane autorom, 
wybranej fundacji charytatywnej i samemu portalowi ArtRage. 
Jak dotąd sprzedano prawie 100 tys. pakietów na łączną sumę 
ponad 2 mln zł. Zakupionymi e-bookami można się podzielić 
z rodziną, a najlepsze jest to – że można je kupić także z Litwy!



ZdJęcIE
TyGOdNIA

ZDJĘCIE Abir Sultan/PAP/EPA  

Koronawirus nie musi  
ograniczać wolności  

zgromadzeń 
W niedzielę 19 kwietnia wieczorem tysiące Izraelczyków wyszło na ulice Tel Awiwu 

i demonstrowało przeciwko premierowi Beniaminowi Netanjahu. Jest on oskarżany o korupcję 
i defraudację znacznych funduszy oraz o unikanie odpowiedzialności przez zwiększanie 
uprawnień rządu na rzecz walki z koronawirusem. O izraelskiej polityce pisaliśmy szerzej 

w poprzednim magazynie „Kuriera Wileńskiego”. Co najciekawsze, Izraelczycy demonstrowali 
z maseczkami na twarzach oraz zachowując dystans między sobą – taka forma manifestacji jest 

dopuszczona nawet przez izraelskie przepisy zaostrzone w związku z epidemią covid-19.
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Teraz cała uwaga społeczeństwa jest zwrócona na pan-
demię koronawirusa, ale wyjątkowo chciałbym zanurzyć 
się w historii. Zwłaszcza że mamy wspaniałą okazję. Za 
tydzień będziemy obchodzili kolejną rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 maja, która według wielu historyków 
było jednym ze szczytowych osiągnięć myśli polsko-
-litewskiej. Rzeczpospolita Obojga Narodów, której 
początek dał ślub Jadwigi i Jagiełły, była w swoim czasie 
nie tylko jednych z najpotężniejszych krajów na konty-
nencie, lecz także cechowała się bardzo oryginalnym 
mechanizmem państwowym. Warto pamiętać, że kon-
takty polsko-litewskie nie rozpoczęły się od unii w Kre-
wie. 25 maja 1333 r., czyli dokładnie przed 687 laty, 
w katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Kazimierza 
III Wielkiego i jego żony Aldony, która była córką wiel-
kiego księcia Litwy Giedymina, na króla i królową 
Polski. Małżeństwo króla Polski i litewskiej księżniczki 
było sojuszem politycznym skierowanym przeciwko 

zakonowi krzyżackiemu. To była 
namiastka przyszłej unii polsko-
-litewskiej, która ukształtowała 
się kilkadziesiąt lat później. Ślub 
Kazimierza z Aldoną nie był 
pierwszym tego typu aktem 
w historii obu narodów. Mazo-
wiecka linia Piastów miała kon-
takty z Litwą o wiele wcześniej 

i nie ograniczały się one tylko do wzajemnych wojen 
i napaści. W 1279 r. książę Bolesław II Mazowiecki 
poślubił córkę wielkiego księcia litewskiego Trojdena 
Gaudemundę. Na chrzcie córce litewskiego władcy 
nadano imię Zofia. Do dnia dzisiejszego nie zostało zbyt 
dużo świadectw o pobycie Litwinki na ziemiach polskich. 
Do historii przeszła jako osoba wielkiego miłosierdzia 
i pobożności. Jako jedyna kobieta została pochowana 
w katedrze w Płocku obok 15 książąt z dynastii Piastów. 
Syn Bolesława II, co prawda z drugiego małżeństwa, 
Wacław Płocki, również poszedł w ślady ojca. Między 
rokiem 1316 a 1320 poślubił córkę księcia Giedymina 
Elżbietę, która po śmierci męża przez pewien czas spra-
wowała rządy regencyjne w księstwie płockim. Kolejny 
książę mazowiecki Janusz I Starszy kilkanaście lat przed 
unią krewską poślubił córkę Kiejstuta Danutę Annę, 
która została pochowana w kolegiacie św. Jana Chrzci-
ciela w Starej Warszawie. Danuta Anna jest jedną z bo-
haterek „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza. Małżeństw 
między Piastami a Giedyminowiczami było więcej. 
Mówiąc o współczesnym partnerstwie strategicznym 
między Wilnem a Warszawą, które – mam nadzieję – 
przetrwa jak najdłużej, warto pamiętać o historii, która 
jeszcze bardziej może scementować ten sojusz. KW

Pamiętajmy nie tylko  
o Jagielle

Antoni Radczenko

Mazowiecka 
linia Piastów 
miała kontakty 
z Litwą o wiele 
wcześniej i nie 
ograniczały się 
one tylko do wo-
jen i napaści.

ObSER- 
WATOR  
WILEŃSKI

W 2006 r. przychodnia w Nowej Wilejce miała się 
stać pierwszą jaskółką zwiastującą wejście prywat-
nego kapitału do państwowych placówek medycznych 
w Wilnie. Ówczesne liberalne władze stolicy, wspie-
rane przez  jeszcze bardziej  liberalnych ekspertów, 
przekonywały mieszkańców tej dzielnicy, że wejście 
prywatnego kapitału do  ich przychodni spowoduje 
prawdziwy rozkwit usług medycznych. Obiecano 
remont budynku, zakup nowoczesnego sprzętu. Jak 
zapowiadały miejskie władze, w przychodni miały 
się pojawić nowe jakościowe usługi lekarskie, jakich 
dotychczas w Wilejce nie było. I oczywiście  te 
wszystkie dobrodziejstwa miały być dla pacjentów 
zupełnie bezpłatne. Na czym polegałby więc ten 
biznes? Część pomieszczeń przychodni nowi gospo-
darze planowali przeznaczyć pod… usługi płatne. 
Mieszkańcy Nowej Wilejki się zbuntowali.  Jak po-
wiedziano podczas burzliwego spotkania z ówczesnym 

ministrem zdrowia Žilvinasem 
Padaigą: „Reforma jest robio-
na po to, żeby stopniowo bez-
płatne usługi zostały z prze-
chodni  wypchnięte  przez 
płatne. Biznesmeni inwestują 
pieniądze po to, żeby zarobić, 
i to zarobić na naszym zdro-
wiu”. Ludność Nowej Wilejki 

zagroziła, że jeśli władze przeforsują swój projekt, 
to zablokuje  tory kolejowe. Przychodnia w Nowej 
Wilejce miała się stać projektem pilotażowym dla 
Wilna, a w przyszłości być może dla reszty kraju. 
Chętnych zrobić biznes na zdrowiu mieszkańców 
Litwy nie brakowało. Jednak sprzeciw mieszkańców 
Nowej Wilejki położył wówczas kres tym zakusom. 
W ciągu kilkunastu lat od tamtych wydarzeń litewska 
medycyna przeżyła jeszcze kilka prób komercjaliza-
cji. Zresztą do dzisiaj prywatne placówki medyczne 
i związane z nimi lobby próbują co raz robić skok na 
kasę chorych. Najazdy biznesmenów w białych kitlach 
dzieją się równolegle z – jak to się dyplomatycznie 
nazywa – „optymalizacją” litewskiego systemu ochro-
ny zdrowia. Ta polega generalnie na likwidacji mniej-
szych szpitali i przychodni. Jednak trzeba przyznać, 
że na szczęście większa część placówek medycznych 
na Litwie nadal pozostaje w rękach państwa. Na 
szczęście, bo możemy sobie tylko wyobrazić, co by 
się działo, gdybyśmy w okresie pandemii koronawi-
rusa mieli chociażby częściowo sprywatyzowaną 
służbę zdrowia. Ile łóżek w szpitalach zostałoby po 
komercjalizacji i jaki rachunek zostałby wystawiony 
za leczenie chorych na covid-19…  KW

Medycyna  
to nie biznes 

Robert Mickiewicz

do dzisiaj 
prywatne pla-
cówki medycz-
ne i związane 
z nimi lobby 
próbują co raz 
robić skok na 
kasę chorych.
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Ostatnimi czasy coraz częściej usłyszeć można, jakoby 
wileński malarz Eugeniusz Kazimirowski, spod którego 
pędzla wyszedł pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, 
popełnił samobójstwo. Taka wersja znalazła się również 
w głośnym filmie Michała Kondrata „Miłość i miło-
sierdzie”, w którym ukazana została scena, jak malarz 
kończy życie, wieszając się w swoim mieszkaniu. Dla 
wielu osób informacja, że Kazimirowski mógł targnąć 
się na swoje życie, to mocne uderzenie w kult Bożego 
Miłosierdzia. Z jednej strony bowiem Chrystus obiecał, 
że obraz Jezusa Miłosiernego będzie dla wierzących 
narzędziem niezliczonych łask, a z drugiej – twórca tego 
wizerunku popełnia samobójstwo, a więc te łaski od-
rzuca. Postanowiłem więc sprawdzić, czy powyższa teza 
znajduje potwierdzenie w faktach. Okazało się, że nie 
dysponujemy żadnymi dowodami, by artysta sam za-
kończył swoje życie. Mamy natomiast dokumenty, 
które mówią o czymś zupełnie innym. Po pierwsze, 

zachowała się metryka zgonu 
malarza z 23 września 1939 r., 
na której widnieje przyczyna 
jego śmierci – zapalenie płuc. 
Po drugie, w księdze parafialnej 
białostockiej fary zachował się 
wpis, że Eugeniusz Kazimirow-
ski miał katolicki pogrzeb, któ-
ry odprawił 25 września 1939 r. 

tamtejszy wikary ks. Stanisław Urban. Malarz pocho-
wany został w centralnej części cmentarza, podczas gdy 
w tamtych czasach samobójcy pozbawieni byli katolic-
kiego pochówku i chowani w specjalnie wydzielonym 
miejscu nekropolii, najczęściej gdzieś pod cmentarnym 
murem. Zachowane dokumenty nie potwierdzają więc 
tezy, jakoby artysta popełnił samobójstwo. Krąży infor-
macja, że był masonem. Niestety, nie dysponujemy 
żadnymi pewnymi danymi na temat jego życia ducho-
wego, ponieważ był osobą samotną, zmarł bezpotomnie 
i nie zostawił po sobie żadnych zapisków. Milczą o tym 
również św. Faustyna Kowalska i bł. Michał Sopoćko. 
Wiadomo, że ten ostatni poprosił Kazimirowskiego o 
namalowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego zgodnie 
z wizją mistyczki. Wtajemniczył go nawet w istotę 
obrazu. Siostra Faustyna wspomniała, że pierwotnie 
chciała powierzyć to zadanie komuś innemu (najpraw-
dopodobniej siostrze bernardynce), jednak zmieniła 
zdanie: „Kiedy rozmawiałam z pewną osobą, która 
miała namalować ten obraz, ale dla pewnych przyczyn 
nie namalowała go, usłyszałam podczas rozmowy z nią 
taki głos w duszy: »Pragnę, żeby była posłuszniejsza«”. 
Bóg wybrał więc Kazimirowskiego. I nie był to przy-
padek. KW

Samobójstwo  
i miłosierdzie  

Grzegorz Górny

czy Eugeniusz 
Kazimirowski, 
który namalował 
wileński obraz 
Jezusa Miłosierne-
go, rzeczywiście 
popełnił samobój-
stwo?
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9 kwietnia zmarł Andrzej Strumiłło, wybitny malarz 
i grafik, ale także poeta, rzeźbiarz, pedagog, społecznik 
i podróżnik. Tę listę można by ciągnąć dalej, bo zmarły 
był prawdziwym człowiekiem wielu talentów i ambicji. 
W październiku tego roku skończyłby 93 lata. Mimo 
zaawansowanego wieku do ostatnich chwil był aktywny, 
tworzył, planował, podróżował, choć już nie do tak od-
ległych krain jak za młodu. Ale spotykał się chętnie 
z mieszkańcami i gośćmi jego ukochanej Suwalszczyzny. 
Z uwagi na trwającą epidemię i wynikające z niej ogra-
niczenia uroczystości pogrzebowe miały nadzwyczaj 
skromny charakter. Andrzej Strumiłło spoczął 15 kwiet-
nia na cmentarzu parafialnym we wsi Magdalenowo, 
u boku zmarłej przed kilkoma laty żony Danuty. W ostat-
niej drodze towarzyszyli mu członkowie najbliższej 
rodziny oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytu-
cji kulturalnych z Suwałk. Andrzejowi Strumille po jego 
śmierci wiele uwagi poświęciły zarówno media ogólno-

polskie, jak i lokalne. Można 
znaleźć w nich liczne wspo-
mnienia artystów, polityków, 
działaczy społecznych, anima-
torów kultury, ale i zwykłych 
ludzi, których na swojej drodze 
życiowej spotkał Andrzej Stru-
miłło. Także w niektórych me-
diach białoruskich wspomniano 

o śmierci człowieka, który ziemie białoruskie, zwłaszcza 
Mińszczyznę, nazywał ojcowizną. Niestety, jak się wy-
daje, odejście Andrzeja Strumiłły przeszło bez większe-
go echa w mediach litewskich. A szkoda, bo tak jak do 
Białorusi, tak i do Litwy zmarły odczuwał wielki sen-
tyment. Urodził się w 1927 r. w Wilnie i z rodzinnym 
miastem był bardzo związany emocjonalnie, mimo 
trwającej wiele dekad rozłąki. Aby być bliżej ziemi ro-
dzinnej, w latach 80. osiedlił się na Suwalszczyźnie, nad 
Czarną Hańczą – jak podkreślał – jedyną polską rzeką, 
która wpada do Niemna. Na Litwę i do Wilna przyjeż-
dżał, gdy już było to możliwe. Prezentował swoje prace, 
spotykał się z młodymi artystami i wspominał własną 
młodość. Zawsze w działaniu, aż do końca planujący, 
żeby iść dalej, żeby zrobić coś więcej, także swoje po-
chodzenie starał się przekuć w dar dla innych. Był za-
angażowany w dialog między Polakami, Litwinami 
i Białorusinami. Owocem jego wysiłków, wspólnie 
z Czesławem Miłoszem i Tomasem Venclovą, była 
„Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego” – zbiór esejów 
historyków, pisarzy, artystów powołujących się na dzie-
dzictwo WKL. „Ostatni obywatel Wielkiego Księstwa” 
– jak sam siebie nazywał – odszedł. Pozostaje jego 
dziedzictwo. KW

Pożegnanie ostatniego  
obywatela WKL

dominik Wilczewski

Zawsze w 
działaniu, 
aż do końca 
planujący, żeby 
iść dalej, żeby 
zrobić coś wię-
cej – Andrzej 
Strumiłło.
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Święty Józef  
z anarchistami w tle

Święto Pracy, hucznie obchodzone w czasach ZSRS, wcale nie ma rodowodu 
sowieckiego. I zachowało też istotny aspekt religijny. 

  
Antoni Radczenko

TEMAT  
TyGOdNIA
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Od kilkunastu lat 1 maja na Litwie 
jest dniem wolnym od pracy. 
Większości mieszkańcom kojarzy 

się jednak z wstąpieniem Litwy do Unii 
Europejskiej, a nie z międzynarodowym 
dniem robotników. Niemniej każdego 
roku w Wilnie oraz innych miastach 
odbywały się manifestacje oraz marsze 
organizowane przeważnie przez socjal-
demokratów oraz związki zawodowe. 
W tym roku kwarantanna spowodowana 
przez pandemię koronawirusa pokrzy-
żowała plany środowiskom lewicowym.

Wirtualne obchody

Socjaldemokraci jednak nie składają 
broni. – Oczywiście, że będziemy 
świętowali, tylko wirtualnie, tak jak 
niedawno obchodziliśmy wirtualnie 
Wielkanoc. Niestety, organizowanie 
marszów lub pochodów jest ryzykow-
ne. Temu sprzeciwiają się medycy. Poza 
tym to jest sprzeczne z rozporządzeniem 
rządu, dlatego obchody zostaną prze-
niesione do przestrzeni cyfrowej. Bę-
dziemy się kontaktowali przez Skype’a, 
Facebooka i inne platformy – dzieli się 
informacjami z „Kurierem Wileńskim” 
szef socjaldemokratów Gintautas  
Paluckas.

Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości 
dzień wolny został zlikwidowany. Powró-
cił na listę świąt państwowych w 1996 r. 
pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pracy. 
Prawa strona litewskiej sceny politycznej 
co pewien czas próbuje skreślić 1 maja 
z listy świąt państwowych. W styczniu 
tego roku dwóch posłów konserwatywnych, 
Laurynas Kasčiūnas i Dainius Kreivys, 
oraz przewodniczący Sejmu Viktoras 
Pranckietis zarejestrowali projekt, w któ-
rym zaproponowali, aby dniem wolnym 
był nie 1 maja, lecz 13 stycznia. Inicjato-
rzy twierdzili, że 13 stycznia jest o wiele 
ważniejszą datą dla historii Litwy, a poza 
tym 1 maja wywołuje pewne kontrowersje. 
– Sądzę, że ci, którzy 1 maja nazywają 
świętem komunistycznym, wykazują się 
absolutną historyczną i polityczną ignoran-
cją. Święto powstało na przełomie wieków 
XIX i XX. To było święto światowego ruchu 
robotniczego i nie miało wiele wspólnego 
z radykalną ideologią komunistyczną. Ten 
dzień jest symbolem tego, co udało się 
w ciągu tych 100 lat wywalczyć, czyli 
prawa robotnicze, kodeksy pracy i temu 
podobne rzeczy. Prawica chce zlikwidować 
1 maja, aby zyskać własne święto, być może 
kolejną noc świętojańską lub coś podobne-
go. Powtórzę raz jeszcze, to mówią ludzie 
o zawężonych horyzontach – komentuje 
tego typu inicjatywy Paluckas.

Święty Józef  
z anarchistami w tle

Święto Pracy, hucznie obchodzone w czasach ZSRS, wcale nie ma rodowodu 
sowieckiego. I zachowało też istotny aspekt religijny. 

  
Antoni Radczenko

Działacze 

robotniczy zorgani-

zowali 1 maja 1886 r. 

w Chicago demonstrację, 

w której przeszło kilka-

dziesiąt tysięcy osób.

KAżdEGO ROKu W WILNIE oraz innych miastach odbywają się manifestacje oraz marsze organizowane  
przeważnie przez socjaldemokratów oraz związki zawodowe. / FOT. MARIAn PALuSZKIEWICZ

OFIcJALNIE 1 MAJA ZOSTAł  
ŚWIęTEM W POLScE W 1950 R.  
Pochody pierwszomajowe, tak jak w ZSRS 
i innych demokracjach ludowych, miały 
charakter masowy. na zdjęciu pochód  
z 1961 r., Warszawa. / FOT. nAC
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Rozruchy w Chicago

Święto Pracy, a konkretnie Międzyna-
rodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, 
zostało wprowadzone 1889 r. przez II 
Międzynarodówkę na kongresie w Pa-
ryżu. Data nawiązywała do wydarzeń 
w Chicago z 1886 r., kiedy doszło do 
zamieszek między policją a robotnikami 
żądającymi ośmiogodzinnego dnia pra-
cy i poprawy sytuacji materialnej.
Gniew robotników był skierowany przede 
wszystkim przeciw właścicielowi firmy 
McCormick Harvester Co., który w ra-
mach modernizacji zakładu zwolnił 
wszystkich pracowników i zatrudnił 
nową kadrę pracowniczą. Działacze 
robotniczy zorganizowali 1 maja 1886 r. 

demonstrację, w której wzięło udział 
kilkadziesiąt tysięcy osób. Demonstracja 
odbyła się bez ekscesów i zamieszek.
3 maja została zorganizowana kolejna 
demonstracja, podczas której doszło do 
bójki między nowymi a starymi pracow-
nikami zakładu. Po interwencji policji 
zginęło kilku robotników. Następnego 
dnia doszło do kolejnej manifestacji 
robotniczej. Mimo że demonstracja 
miała charakter pokojowy, tłum został 
zaatakowany przez policję. Któryś z ro-
botników rzucił bombę, która zabiła 
jednego funkcjonariusza, a kilkunastu 
policjantów zostało rannych. W odpo-
wiedzi policjanci otworzyli ogień do 
zgromadzonych ludzi. Szacuje się, że od 
kul zginęło 11 osób. Wybuchł chaos, 
wielu policjantów zostało postrzelonych 

przez swoich kolegów. Te wydarzenia 
weszły do historii pod anglojęzycznymi 
nazwami: Haymarket Riot, Haymarket 
affair lub Haymarket massacre.
Po zamieszkach aresztowani zostali przy-
wódcy robotników: George Engel, Samu-
el Fielden, Louis Lingg, Albert Parsons, Mi-
chael Schwab oraz August Spies. Wszyscy 
zadeklarowali się jako anarchiści lub anar-
chokomuniści. Wszystkich skazano na karę 
śmierci. Uniknąć wykonania kary udało 
się tylko trzem aktywistom, którym za-
mieniono ją na dożywocie. W 2004 r. na 
miejscu masakry postawiono pomnik 
symbolizujący wolność słowa autorstwa 
rzeźbiarki Mary Brøgger.

Modlitwa Jana XVIII

W 1955 r. papież Pius XII, podczas 
spotkania z członkami Katolickiego 
Stowarzyszenia Robotników Włoskich, 
proklamował 1 maja jako święto Józefa 
Rzemieślnika, nadając w ten sposób temu 
dniu aspekt religijny. Papież chciał za-
akcentować szczególną godność i rangę 
pracy, a św. Józefa – uczynić wzorem do 
naśladowania dla wszystkich pracujących.
W kwestii godności pracy głos zabrał 
również Jan Paweł II, który w ogłoszonej 
w 1981 r. encyklice „Laborem exercens” 
napisał, że praca „winna być środkiem 
utrzymania i pomnażania dobrobytu kra-
ju oraz samorealizacji człowieka”. Następ-
ca Piusa XII, papież Jan XXIII, stworzył 
nawet specjalną modlitwę do św. Józefa. 
Oto jej fragment: „Uproś nam tę łaskę, by 
w naszych rodzinach, w zakładach i miej-
scach pracy, wszędzie gdzie chrześcijanin 
pracuje, wszystko było nacechowane 
miłością, cierpliwością i sprawiedliwością”.
Św. Józef, który całe życie spędził jako 
rękodzielnik i wyrobnik, był mężem 
Maryi. Ewangelia św. Łukasza ich obo-
je nazywa rodzicami Jezusa. Św. Józef, 
patron Kościoła powszechnego, jest 
czczony dwa razy w roku: 19 marca jako 
oblubieniec Najświętszej Maryi Panny 
oraz 1 maja jako patron ludzi pracujących.

Przed wojną i po niej

W okresie sowieckim obchody 1 maja 
miały charakter oficjalny i masowy. 
Zdaniem historyka Gediminasa Rudisa 
Sowieci poprzez nadanie im formy 
przymusowej skompromitowali to świę-

GINTAuTAS PALucKAS: W tym roku też będziemy świętowali, tylko wirtualnie, tak jak niedawno 
obchodziliśmy wirtualnie Wielkanoc. / FOT. MARIAn PALuSZKIEWICZ
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to. Inteligencja brała udział w demon-
stracjach, aby nie zaszkodzić sobie w ka-
rierze, natomiast robotnicy za udział 
w marszu otrzymywali pięć rubli premii.
Na Litwie międzywojennej, tzw. kowień-
skiej, sytuacja była bardziej zawiła. 1 maja 
dniem wolnym został już w 1920 r. Później 
zostało to zatwierdzone Ustawą o świętach 
i dniach wolnych z 1924 r. – 1 maja był 
dniem wolnym, ale nie był świętem. Dni 
wolne od pracy dzieliły się na święta, 
czyli Nowy Rok, Trzech Króli, Dzień 
Niepodległości, Dzień Matki i inne, oraz 
na dni wolne, oprócz 1 maja były to: Dzień 
św. Kazimierza, Wielki Piątek i Wielka 
Sobota, Dzień Konstytucji, Wigilia.  
8 września, czyli Narodzenie Najświętszej 
Maryi Panny, również było dniem wolnym 

już w 1924 r. W 1929 r. ten dzień został 
nazwany Świętem Narodowym, a 1 maja 
zostało skreślone z listy dni wolnych od 
pracy – wyjaśnia etnolog Žilvytis Šaknys. 
Ponownie 1 maja został dniem wolnym 
podczas okupacji niemieckiej w 1942 r. 
Co prawda dekret władz nazistowskich 
stanowił, że w okresie wojny obchodze-
nie 1 maja, podobnie jak Bożego Ciała 
lub Dnia Reformacji, przenosi się na 
najbliższą od tego dnia niedzielę.
W latach 30. obchody pierwszomajowe 
organizowali na Litwie kowieńskiej przede 
wszystkim komuniści, którzy w tym dniu 
rozrzucali ulotki i odezwy do robotników. 
Nie notowano wówczas większych eks-
cesów. Prasa oficjalna z tamtych lat sku-
piała się raczej na pierwszomajowych 

zamieszkach w innych krajach, ukazując 
Litwę jako oazę spokoju.

Krwawy maj w Wilnie

Oficjalnie 1 maja został świętem w Polsce 
w 1950 r., jednak obchody na ziemiach 
polskich zaczęły się jeszcze w czasie zaborów. 
Przed II wojną światową w tym dniu de-
monstracje organizowały Polska Partia So-
cjalistyczna, żydowski Bund oraz inne 
ugrupowania lewicowe i komunistyczne. 
Wilno pod tym względem nie było wyjątkiem.
Do najbardziej tragicznych obchodów 
w dzisiejszej stolicy Litwy doszło w 1929 r. 
Sanacyjny „Kurier Wileński” w artyku-
le „Krwawy pierwszy maj w Wilnie” 
napisał: „Pochód zupełnie spokojnie 
podążał ulicą Wileńską, po pewnym 
czasie na najwęższym odcinku wspo-
mnianej ulicy rozwinięto wśród pocho-
du sztandar z emblematami komuni-
stycznymi i napisem »Kompartia Polski, 
Wileński Okręgowy Komitet K.P.Z.B.«. 
Znajdujący się w pobliżu czterej funk-
cjonariusze policji z aspirantem Szwaj-
kowskim odebrali demonstrującym ko-
munistom wspomniany sztandar, poczem 
bojówka komunista rzuciła się na funk-
cjonariuszy policyjnych, usiłując chorą-
giew odebrać” (pisownia oryginalna). 
W tym dniu zostało rannych ok. 20 osób.
W latach poprzedzających rok 1929 
i późniejszych obchody pierwszomajo-
we miały raczej charakter pokojowy. 
W 1939 r., ze względu na sytuację mię-
dzynarodową, zrezygnowano nawet 
z demonstracji, ograniczając się jedynie 
do uroczystych akademii.
Ciekawostką jest, jak ówczesna prasa 
wileńska informowała o obchodach. O ile 
prorządowy „Kurier Wileński” starał się 
pisać bez zbędnych emocji, o tyle relacje 
endeckiego „Dziennika Wileńskiego” 
miały charakter ewidentnie antysemic-
ki. „Pochód urządzony przez socjalistów 
i komunistów d. 1-maja, był bardzo 
liczny, liczniejszy może niż lat uprzednich. 
Nie miał on jednak absolutnie charak-
teru obchodu robotniczego, gdyż robot-
nicy stanowili znikomą mniejszość. Była 
to raczej demonstracja nacjonalistyczno-
-żydowska, w której udział brały tysią-
ce zwłaszcza zw. »szajgeców«, to jest 
żydziaków w wieku od 10–18 lat i wszel-
kiego typu „Rojz” (pisownia oryginalna) 
– pisała wileńska gazeta w 1923 r.  KW

1 MAJA JAKO ŚWIęTO JóZEFA RZEMIEŚLNIKA proklamował papież Pius XII w 1955 r.,  
by uczynić św. Józefa wzorem do naśladowania dla wszystkich pracujących. / FOT. WIKIPEDIA

Na Litwie międzywo-

jennej 1 maja stał się 

dniem wolnym został już 

w 1920 r. Skreślono go 

z tej listy w 1929 r.
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biznes powinien 
mieć ludzką twarz 

Po przeprowadzonym w tym 
roku badaniu zaangażowania 

i zadowolenia pracowników z pracy 
w Orlen Lietuva okazało się, że 
w porównaniu z rokiem 2017 

wzrosło ono aż o 14 proc. To wielki 
sukces kadry zarządzającej, że 

w ciągu dwóch lat osiągnęliśmy tak 
znaczny postęp – mówi „Kurierowi 

Wileńskiemu” Michał Rudnicki, 
dyrektor generalny  

Orlen Lietuva.  

 

  
Rozmawiała  

Ilona Lewandowska 

WyWIAd 
NuMERu

Szczególną 

uwagę zwracamy 

na ochronę przed roz-

przestrzenianiem się koro-

nawirusa i zapewnienie 

środków bezpieczeń-

stwa.



Orlen Lietuva jest rozpoznawany 
na Litwie nie tylko ze względu na 
działalność gospodarczą, lecz 
także dzięki wspieraniu wielu 
inicjatyw społecznych czy 
kulturalnych. Z czego wynika 
takie zaangażowanie? 

Wychodzimy z założenia, że biznes powi-
nien mieć ludzką twarz. Jesteśmy najwięk-
szą spółką na Litwie i doskonale zdajemy 
sobie sprawę z odpowiedzialności, z jaką 
to się wiąże. Świadomie angażujemy się 
więc w inicjatywy ważne dla społeczeństwa, 
zarówno w wymiarze lokalnym, jak i o wie-
le szerszym, państwowym. Przyświeca nam 
idea, by szczególnie wspierać te projekty, 
które łączą nasze narody, a więc projekty 
litewsko-polskie, ale angażujemy się także 
w projekty ważne dla wszystkich miesz-
kańców Litwy. Część wspieranych przez 
nas inicjatyw ma ponadto wymiar regio-
nalny, co również nas cieszy. Dzięki takiej 
strategii zaznaczamy obecność marki 
Orlen Lietuva w pozostałych krajach bał-
tyckich. Warto także dodać, że nie ograni-
czamy się do żadnej z dziedzin życia 
i projekty, które wspieramy, dotyczą m.in.: 
gospodarki, kultury, historii, sportu, a ostat-
nio ochrony zdrowia i życia mieszkańców 
Litwy. Co istotne, we wszystkich tych 
działania spółka Orlen Lietuva ma bardzo 
duże wsparcie prezesa PKN Orlen Danie-
la Obajtka.

Do jak istotnych projektów należy 
sport? 

Nie mam wątpliwości, że najważniejszym 
sportem dla każdego Litwina jest ko-
szykówka. Wspieramy tak znaczące 
kluby, jak Žalgiris Kowno czy Rytas 
Wilno, ale też te mniejsze, o znaczeniu 
lokalnym, które często pozostają bliższe 
dla części naszych pracowników w Mo-
żejkach. Poza koszykówką staramy się 
napędzać także rozwój innych dyscyplin 
sportu na Litwie i horyzontalnie pro-
mować zdrowy tryb życia.

Orlen Lietuva wspiera również 
Polaków na Wileńszczyźnie.

Tak, prowadzimy szereg inicjatyw, które 
są skierowane do Polaków na Litwie. 
Działamy w bardzo wielu obszarach 

i wspólnie z Fundacją „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” oraz Domem Kultury 
Polskiej w Wilnie. Jednym z projektów 
wartych szczególnego podkreślenia jest 
wspieranie przedsiębiorczości wśród 
miejscowych Polaków, czemu służyły już 
dwie edycje Wileńskiej Akademii Biz-
nesu. Ponadto część naszego wsparcia 
kierujemy do polskich uczniów i dzieci 
mieszkających na Litwie. W tym zakre-
sie współfinansujemy m.in. edukacyjne 
wyjazdy dla młodzieży do Polski, a tak-
że dziecięce spektakle bożonarodzeniowe.

Wśród projektów, które łączą 
Polskę i Litwę, warto na pewno 
zauważyć promocję polskiej kultury 
na Żmudzi. Jak te inicjatywy są 
odbierane przez Żmudzinów? 

Polska kultura cieszy się na Żmudzi 
bardzo dużym zainteresowaniem, o czym 
świadczy najlepiej popularność Festi-
walu Filmu Polskiego w Możejkach, 
który organizuje Instytut Polski w Wil-
nie, a Orlen Lietuva wspiera. Być może 
dzieje się tak, ponieważ polska kultura, 
ze względów geograficznych, nie jest tu 
tak łatwo dostępna. Żmudzini to ludzie 
bardzo otwarci, a pamięć o tradycjach 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów po-
zostaje tu ciągle żywa. Z radością ob-
serwujemy, gdy na polskie filmy wy-
świetlane podczas festiwalu w Możejkach 
przychodzą tłumnie zarówno osoby 
dorosłe, jak i młodzież oraz dzieci. 

W ostatnim Orlen Lietuva udzielił 
pomocy finansowej w budowie 
hospicjum w Wilnie.

To prawda. Cieszymy się, że mogliśmy 
dołożyć cegiełkę do tak szczytnego celu, 

jakim jest budowa pierwszego na Litwie 
hospicjum dla dzieci. Warto w tym 
kontekście podkreślić ogromne zaanga-
żowanie w projekt s. Michaeli Rak. 
Naszą rolą jest natomiast dzielenie się 
pomocą finansową z tymi, którzy tego 
najbardziej potrzebują.

Ta ludzka twarz biznesu powinna 
być znana przede wszystkim 
pracownikom rafinerii. Jakie są 
priorytety spółki wobec osób 
przez nią zatrudnionych?

Po pierwsze, bezpieczeństwo – to nasza 
dewiza. Na tym polu odnosimy ogrom-
ne sukcesy, bijąc rekordy okresów pra-
cy bez żadnego wypadku – a bierzemy 
pod uwagę i pracowników rafinerii 
w Możejkach, i podwykonawców. Sze-
roka działalność społeczna, ukierunko-
wana bezpośrednio na naszych pracow-
ników, wpływa również na ich 
zadowolenie z pracy. Po przeprowadzo-
nym w tym roku badaniu zaangażowa-
nia i zadowolenia pracowników z pra-
cy okazało się, że w porównaniu z rokiem 
2017 wzrosło ono aż o 14 proc. Jest to 
niewątpliwie wielki sukces kadry za-
rządzającej, że w ciągu dwóch lat osią-
gnęliśmy tak znaczny postęp. Ten wynik 
przerósł nie tylko nasze oczekiwania, 
lecz także oczekiwania i doświadczenie 
firmy, która tego rodzaju badania pro-
wadzi od lat. Teraz oczywiście szcze-
gólną uwagę zwracamy na ochronę przed 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 
W końcu marca br. w rafinerii przepro-
wadziliśmy remont urządzeń techno-
logicznych. Taki remont w obliczu 
pandemii covid-19 stał się ogromnym 
wyzwaniem. Naszym celem było za-
gwarantowanie odpowiednich środków 
bezpieczeństwa na terenie spółki, dla-
tego skorygowaliśmy zakres remontu, 
a całość prac dostosowaliśmy do sytu-
acji związanej z epidemią, w trosce 
o zdrowie naszych pracowników i pod-
wykonawców. Mimo tych ekstremalnych 
i dynamicznie zmieniających się wa-
runków możemy się pochwalić, że remont 
został przeprowadzony bez zakłóceń 
i przy zachowaniu najwyższych stan-
dardów dotyczących bezpieczeństwa 
pracy. Odpowiedzialność za pracowni-
ków jest dziś naszym priorytetem.   KW
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Prowadzimy  
wiele inicjatyw 
skierowanych do 
Polaków na Litwie. 
działamy wspólnie 
z Fundacją „Pomoc 
Polakom  
na Wschodzie”.
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JOANNA PIETKIEWIcZ I GERARd TuMASZ mieli wziąć ślub 9 maja. nie chcą przekładać ślubu na następny rok. / FOT. ARCHIWuM PRyWATnE

TRudNE 
cZASy
ZWIĄZKI

Nie wszystkim 
odpowiada ślub  
w maseczkach

Koronawirus nie bierze pod uwagę 
kalendarzy, w których narzeczeni zapisali 

datę ślubu. Wiele par decyduje się na 
przełożenie uroczystości i zabawy 

weselnej. Niektórzy mimo wszystko idą 
do urzędu stanu cywilnego, mając na sobie 
maski i rękawiczki. Przy drzwiach muszą 

skorzystać z dozownika w celu dezynfekcji 
rąk, na których za kilka chwil pojawią się 

obrączki. 

 

  
Ewelina Mokrzecka

Joanna Pietkiewicz i Gerard Tumasz 
poznali się jeszcze w szkole. 9 maja, 
w 10. rocznicę rozpoczęcia ich zna-

jomości, miały się odbyć długo planowa-
ny ślub i wesele. – Datę wybraliśmy 
w lipcu ub.r. w moje urodziny. Uroczystość 
planowaliśmy przez kilka miesięcy. Mamy 
bardzo dużą rodzinę. Na zabawę weselną 
zaprosiliśmy ponad 100 osób. Orszak 
miał się składać z sześciu par. Miało się 
to odbyć w malowniczym zakątku za 
Trokami… – opowiada „Kurierowi Wi-
leńskiemu” Joanna. 
Wszystko było zapięte na ostatni guzik. 
Sukienkę przyszła panna młoda kupiła 
już na jesieni. Czekała na ostatnią przy-
miarkę. – Kiedy dotarły do nas pierwsze 
informacje o kwarantannie, mieliśmy 

nadzieję, że ten okres będzie trwał krócej 
i wesele się odbędzie. Jednak doniesienia 
prasowe z początku kwietnia zadecydo-
wały o zmianie naszych planów… – tłu-
maczy z żalem w głosie.

Najgorsza jest ta niewiadoma 

Joanna i Gerard nie chcą przekładać 
ślubu na następny rok. Nie chcą też być 
tego dnia sami, chociaż rozważali ślub 
na raty – teraz kościelny, wesele w przy-
szłości. Rząd nie zakazuje bowiem or-
ganizowania ślubów, co potwierdził na 
jednej z konferencji prasowych premier 
Saulius Skvernelis: „Nie ma żadnych 
ograniczeń czy zakazów w przypadku 

organizacji wesel, natomiast jest to  
– niewątpliwie – ogromne wyzwanie”.
Urzędy stanu cywilnego są wciąż otwar-
te dla interesantów. Również księża 
w kościołach mogą udzielać sakramentu 
małżeństwa. Ze względu na zagrożenie 
epidemiczne wprowadzone są pewne 
ograniczenia. W uroczystościach zaślu-
bin może uczestniczyć maksymalnie pięć 
osób: para młodych, świadkowie i fotograf. 
Dochodzą ksiądz albo urzędnik oraz 
tłumacz przysięgły, jeżeli jest taka po-
trzeba. 
– Nie wyobrażam sobie, że tego dnia 
mielibyśmy zostawić rodziców przy 
kościelnej bramie. Długo czekali na ten 
moment. Chcemy też, żeby wszyscy 
zaproszeni byli obecni. Mimo kwaran-
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tanny nikt z gości na razie nie zrezygno-
wał z udziału w naszym święcie – za-
pewnia Joanna. 
Ma nadzieję, że ślub i wesele uda się im 
zorganizować latem, przed nadejściem 
drugiej fali covid-19. – Chcielibyśmy prze-
nieść uroczystość na piątek 12 czerwca. To 
jedyny dzień, kiedy dostępna jest willa, 
którą wcześniej zarezerwowaliśmy. Termin 
pasuje również muzykantom i fotografowi. 
Jednak z tego, co słyszę, kwarantanna może 
obowiązywać jeszcze w czerwcu… Dwie 
koleżanki miały mieć ślub po mnie, w czerw-
cu i w lipcu. Też nie wiedzą, co z tym robić 
– zasmuca się dziewczyna. 
– To bardzo trudny okres, przede wszyst-
kim psychicznie. Byłam przygotowana, 
że w końcu, po tylu latach, odbędzie się 
ślub. Za tydzień miałam mieć wieczór 
panieński. Cały plan legł w gruzach. 
Najgorsza jest ta niewiadoma… – zawie-
sza głos.

Klienci rezygnują i przekładają

Prezenterka telewizyjna i plannerka 
wesel Agnieszka Olszewska tłumaczy, 
że sytuacja w branży matrymonialnej 
wygląda dziś bardzo różnie. – Niektórzy 
przekładają wesela, niektórzy decydują 
się na skromne zawarcie związku mał-
żeńskiego w kościele albo w urzędzie 
stanu cywilnego, ale nikt nie odwołuje 
– wyjaśnia. 
W maju plannerka miała współorgani-
zować i prowadzić cztery imprezy: dwo-
je wesel, przyjęcie urodzinowe i biało-
-czerwony korowód w Warszawie 
z okazji Dnia Polonii i Polaków za Gra-
nicą. – Żadna z nich się nie odbędzie. 
Wesele, które miało się odbyć na począt-
ku maja, zostało przesunięte na tę samą 
datę za rok. Drugie odbędzie się we 
wrześniu – relacjonuje.
Obserwacje plannerki potwierdza Piotr 
Andrzejewski, profesjonalny wodzirej, 
członek zespołu Bravvo Band. – Klienci 
zrezygnowali ze wszystkich wesel w kwiet-
niu i w maju. Nie wiadomo do końca, co 
dalej. W razie przedłużenia kwarantan-
ny ludzie wciąż będą przekładać uroczy-
stości – nie ukrywa.

Za rok będzie trudniej

Agnieszka Olszewska podkreśla, że 
niektórym narzeczonym nie chodzi 
tylko o fakt zawarcia małżeństwa. – 
Urzędy stanu cywilnego są otwarte. Ślub 
można też wziąć w kościele. Uczestniczyć 
w wydarzeniu może maksymalnie pięć 
osób w maskach i rękawiczkach. Ale 
moi klienci nie chcą takich uroczystości. 
Dla nich znaczenie ma obecność rodzi-
ny i przyjaciół. Chcą też zabawy, np.  
w restauracji – zaznacza organizatorka 
ślubów.
Z obserwacji plannerki wynika, że 
młodzi na razie nie odwołują wesel, 
które są zaplanowane na lipiec, sierpień 
i wrzesień. – Do ostatniej chwili czeka-
ją nie tylko młodzi, lecz także wodzi-
reje i fotografowie. Ponadto przełożenie 
wesela na następny rok, wbrew pozorom, 
jest bardzo trudne. Wiele gospodarstw 
agroturystycznych ma już zarezerwo-
wane terminy letnie na 2021 r. właśnie 
ze względu na pandemię – tłumaczy. 
Prognozuje więc, że za rok wiele uro-
czystości zaślubin będzie się odbywało 
w środku tygodnia.
– Teraz nie jest dobrze, ale nigdy nic tak 
po prostu się nie dzieje. Wyniknie z tego 
coś lepszego – podsumowuje jednak 
optymistycznie Piotr Andrzejewski.    KW

Urzędy stanu 

cywilnego są otwarte. 

Ślub można też wziąć 

w kościele. W wydarzeniu 

może uczestniczyć 

jedynie pięć osób.

JOANNA PIETKIEWIcZ I GERARd TuMASZ mieli wziąć ślub 9 maja. nie chcą przekładać ślubu na następny rok. / FOT. ARCHIWuM PRyWATnE

PROFESJONALNy WOdZIREJ PIOTR ANdRZEJEWSKI:  
W razie przedłużenia kwarantanny ludzie wciąż będą przekładać 
uroczystości. / FOT. FACEBOOK

PLANNERKA ŚLubóW AGNIESZKA OLSZEWSKA:  
Do ostatniej chwili czekają nie tylko młodzi, lecz także  
wodzireje i fotografowie. / FOT. ARCHIWuM PRyWATnE
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TRudNE 
cZASy
uRLOP

czy uda się w tym  
roku uratować wakacje?

Koronawirus wielu osobom pokrzyżował plany urlopowe. A że końca epidemii nie 
widać, mieszkańcy Litwy zastanawiają się, czy warto planować urlop za granicą, 

czy lepiej zdecydować się na wakacje w kraju. 

 

  
honorata Adamowicz
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A rvydas Ambrozaitis, specjalista 
chorób zakaźnych, profesor Uni-
wersytetu Wileńskiego, w rozmo-

wie z „Kurierem Wileńskim” radzi, by 
w tym roku planować wakacje w kraju. 
– Prognozujemy, że największy szczyt 
zachorowalności nastąpi w końcu kwiet-
nia i na początku maja. W drugiej poło-
wie maja liczba osób zakażonych zacznie 
spadać. Prawdopodobnie latem chorych 
będzie bardzo mało, a być może nowych 
przypadków już w ogóle nie będzie. 
Wtedy prawdopodobnie będzie można 
podróżować za granicę. Ale miejmy na 
uwadze, że to są tylko prognozy, może 
być zupełnie inaczej. Prognozy są też 
takie, że druga fala epidemii ma nastąpić 
jesienią. Tak naprawdę nikt nie wie, 
kiedy ta zaraza ustąpi i kiedy znów 
uderzy – twierdzi prof. Arvydas Ambro-
zaitis. 
– Jako specjalista chorób zakaźnych ra-
dziłbym w tym roku wakacje planować 
tylko w kraju. Nawet jeżeli będzie moż-
na wyjechać na wczasy za granicę, to 
sytuacja może się zmienić z dnia na dzień 
i nie wiadomo, czy będzie można wrócić 
z powrotem do kraju. Już tak się w tym 
roku zdarzyło, że ludzie wyjechali za 
granicę i nikt nawet w najstraszniejszym 
śnie nie śnił, że nie będzie można wrócić… 
Z epidemią tak już jest, że sytuacja może 
zmienić się w ciągu kilku godzin. Ra-

dziłbym nie ryzykować – apeluje specja-
lista chorób zakaźnych.

W kraju rodzimym najlepiej

Bezpieczniej będzie więc zorganizować 
wypoczynek samotnie albo w gronie 
najbliższych, z którymi mieszkamy na 
co dzień. Poczucie bezpieczeństwa pod-
powiada też, aby unikać obleganych 
atrakcji turystycznych i plaż.
– Tegoroczne wakacje będą zupełnie inne. 
Jeżeli ktoś już bardzo chce wyjechać za 
granicę, to najbezpieczniej jest podróżo-
wać samochodem. Można się wybrać do 
naszych sąsiadów, np. do Polski. Tam na 
pewno jest co zwiedzać i gdzie odpocząć. 
W tym roku na zakwaterowanie radziłbym 
wybierać wolnostojące domki. Podpowiem, 
że najlepsze i najbezpieczniejsze tego-
roczne wakacje to będą te spędzane gdzieś 
z dala od ludzi i od cywilizacji – zazna-
cza prof. Arvydas Ambrozaitis.
Litwa jest ogromnie różnorodna, dla-
tego też niemal każdy odnajdzie w niej 
coś, co go zachwyci. W naszym kraju 
można wylegiwać się na plaży, kąpać 
w morzu, zwiedzać miasta i miastecz-
ka, żeglować po jeziorach, pływać 
kajakami po rzekach, spacerować w la-
sach, poznawać historię i zachwycać 
się współczesnością.

Nawet  

jeżeli będzie można 

w tym roku wyjechać 

na wczasy za granicę, to 

sytuacja może się zmienić 

z dnia na dzień.

buRbISZKI – znajdują się tu dwór i park z pierwszym wzniesionym na Litwie pomnikiem Adama Mickiewicza.  
/ FOT. MARIAn PALuSZKIEWICZ

bIRSZTANy TO MALuTKI KuRORT 
NAd bRZEGIEM NIEMNA, który  
co roku przyciąga setki turystów z całej Litwy.  
/ FOT. MARIAn PALuSZKIEWICZ
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Zewsząd słychać: odradzam!

Litewscy politycy także sugerują, by 
w tym roku zrezygnować z wakacyjnych 
wyjazdów za granicę. – Koronawirus 
SARS-CoV-2 dotarł już praktycznie do 
każdego miejsca na świecie. Widzimy, 
że prawie codziennie zmienia się sytuacja 
w krajach europejskich, jakie są trendy, 
dlatego też jest zbyt ryzykowne dzisiaj 
planować coś. Myślę, że sytuacja tak 
szybko się nie zmieni. Osobiście radził-
bym tegoroczne wakacje planować tu, 
w naszym pięknym kraju. Ale jeśli 
w Europie sytuacja zmieni się na lepsze 
i prognozy będą optymistyczne, z pew-
nością nie będzie żadnych ograniczeń 
w podróżowaniu. Znikną restrykcje 
dotyczące kwarantanny, loty zostaną 
przywrócone, międzynarodowe trasy 
autobusowe i promowe będą dostępne, 
będzie można wybrać sposób i miejsce 
podróży – mówił premier Litwy Saulius 
Skvernelis. 
O sprawie tegorocznych wakacji wypo-
wiedziała się także przewodnicząca 
Komisji Europejskiej Ursula von der 
Leyen. Odradzała rezerwowanie urlopów 
na lipiec i sierpień. „Radzę, żeby pocze-

kać z takimi planami. Nikt nie jest w sta-
nie obecnie przewidzieć, jaka będzie 
sytuacja w lipcu i sierpniu” – powiedzia-
ła niemieckiemu dziennikowi „Bild am 
Sonntag” Ursula von der Leyen. Podkre-
śliła, że zaraźliwy wirus tak szybko nas 
nie opuści.

Solidarni z organizatorami 
turystyki

Tymczasem organizator wycieczek Ri-
mvydas Širvinskas, znany jako Makalius, 
w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” 
zaznacza, że nie warto już teraz rezygno-
wać z planowania wakacji za granicą. – Na 
razie jest zbyt wcześnie, żeby decydować 
o tym definitywnie. Radziłbym nie re-
zygnować ze swoich planów, a co będzie 
dalej, pokaże czas. Na dzień dzisiejszy 
nie mogę się jeszcze podzielić swoimi 
refleksjami na temat tego, kiedy będzie-
my mogli podróżować za granicę. Wszyst-
ko jest zbyt niejasne, nie chcę mówić 
o swoich optymistycznych ani o pesy-
mistycznych przemyśleniach. Poczekaj-
my, może już wkrótce zostaną podane 
konkretne daty końca kwarantanny i roz-
poczęcia lotów – proponuje Širvinskas. 

– Moi klienci raczej nie rezygnują ze 
swoich planów. Nawet 9 na 10 podróżu-
jących z naszą firmą decyduje się na 
przeznaczenie wpłaconej zaliczki na 
poczet przyszłych podróży. Ludzie nie 
rezygnują z wakacji! Chciałbym im 
wszystkim podziękować – dziękuję im 
za zrozumienie, wsparcie i cierpliwość. 
To niezwykle satysfakcjonujące, ponieważ 
ta solidarność pomoże turystyce przetrwać 
trudny okres – nie ukrywa Rimvydas 
Širvinskas.

Rośnie popyt na krajowe 
wyjazdy 

Zgodnie z przepisami prawa jeżeli orga-
nizator turystyki nie może zrealizować 
umowy z powodu nieuniknionych czy 
nadzwyczajnych okoliczności, może ją 
rozwiązać i zwrócić podróżnemu wszyst-
ko to, co ten wpłacił. Podróżnemu nie 
przysługuje w tym wypadku dodatkowe 
odszkodowanie czy zadośćuczynienie. 
Warunkiem jest, by organizator powia-
domił podróżnego o rozwiązaniu umowy 
niezwłocznie przed jej rozpoczęciem.
– W naszej firmie pieniądze, które 
zostały zapłacone za wycieczki odwo-

GóRA KRZyży, położona kilkanaście kilometrów na północ od Szawli. Krzyże masowo zaczęli tu przynosić Polacy po upadku powstania listopadowego. / FOT. MARIAn PALuSZKIEWICZ
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łane z powodu koronawirusa, są bez-
pieczne. Zapewniam wszystkich, nie 
przepadną! Kwoty przelane na konta 
organizatorów wycieczek mogą zostać 
wykorzystane na opłacenie innej po-
dróży lub po prostu można zmienić 
datę tej samej wycieczki. A jeśli klien-
towi nie odpowiada żadna z tych opcji, 
ma prawo poprosić o zwrot pieniędzy. 
Jednak w takim wypadku może to zająć 
trochę czasu. Z tego powodu wielu 
naszych klientów decyduje się na 
zmianę daty wycieczki – mówi Rimvy-
das Širvinskas.
Koronawirus wpływa jednak na decy-
zje wczasowiczów i firm turystycznych. 
Biura podróży odwołują wiele zagra-
nicznych wyjazdów, a popyt na krajo-
we wyjazdy rośnie. – Najprawdopo-
dobniej litewska turystyka w tym roku 
odżyje, będzie bardzo popularna wśród 
naszych mieszkańców. Moim zdaniem 
w tym roku wakacje będą planowane 
raczej nie nad morzem, jak bywało 
dotychczas, za to wzrośnie popyt na 
wiejskie domostwa. To spokojniejsze 
zakwaterowanie będzie w tym roku 
popularne dzięki możliwości rzadsze-
go kontaktowania się z innymi ludźmi 
– zauważa Rimvydas Širvinskas.

Ciekawe pomysły na wakacyjne 
kierunki

Makalius poleca, by wakacje spędzić 
w pięknych miasteczkach Wilna. Na 
przykład jeśli komuś marzy się cisza 
i spokój oraz podziwianie przepięknych 
widoków z dala od zgiełku, koniecznie 
powinien odwiedzić Birsztany. Ten ma-
lutki kurort nad brzegiem Niemna co roku 
przyciąga setki turystów z całej Litwy. 
Można się także wybrać do Druskiennik 
– to miasto znajdujące się na południu 
Litwy, pośród sosnowych borów, nad 
malowniczym Niemnem. Wielu słynnych 
Polaków odpoczywało w Druskiennikach, 
przyjeżdżali tu: Józef Ignacy Kraszewski, 
Stanisław Moniuszko, Władysław Syro-
komla, Eliza Orzeszkowa przybywała 
z pobliskiego Grodna, bywał przyjaciel 
Adama Mickiewicza Jan Czeczot. No 
i do zdrojowiska niejednokrotnie przy-
bywał Józef Piłsudski z rodziną.
– Wraz ze stopniowym otwieraniem 
granic będziemy mogli podróżować do 
krajów sąsiednich. Świetnym pomysłem 
jest spędzić lato w Polsce lub na Łotwie. 
A gdy już zostaną wznowione loty, to na 
wakacje za granicę pierwsi polecą ci, 

którzy zaplanowali je w okresie kwaran-
tanny, ale musieli je odłożyć – spodziewa 
się organizator wycieczek Rimvydas 
Širvinskas.

Litewska przyroda kusi

Podaż usług rekreacyjnych na Litwie 
rośnie z każdym rokiem, podobnie jak 
ich popularność wśród klientów. Jeśli ktoś 
jest zmuszony anulować podróż za gra-
nicę z powodu wydarzeń związanych 
z pandemią, może spędzić wysokiej ja-
kości wakacje w jednym z hoteli uzdro-
wiskowych w kurortach nadmorskich 
lub uzdrowiskowych, a także w sanatoriach. 
Także przyroda nietknięta ludzką ręką 
to wielka wartość i skarb Litwy. Lasy 
stanowią blisko 30 proc. terytorium 
kraju. Jest tu pięć parków narodowych 
i 30 parków regionalnych, które mają 
bogatą ofertę turystyczną. Można wybrać 
się na spływ jeziorami i rzekami, wypo-
życzyć kajak albo tratwę. 
Oferta litewskiej agroturystyki jest tak-
że bardzo bogata – nietrudno znaleźć 
miejsce, gdzie w miłej atmosferze i w do-
brych warunkach można spędzić czas na 
świeżym powietrzu.    KW

ŚWIETNyM POMySłEM JEST SPędZIć LATO u SĄSIAdóW, w Polsce lub na Łotwie. Wigry z klasztorem pokamedulskim wchodziły niegdyś w skład województwa trockiego.  
/ FOT. MARIAn PALuSZKIEWICZ
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Podziemna dyplomacja
W czasie kwarantanny główną płaszczyzną komunikacji społecznej stał się internet. 

Dyplomacja także zeszła do podziemia, czyli do sieci, i służby dyplomatyczne 
wszystkich państw skupiły swoje działania na mediach społecznościowych. 

 

  
Paweł Krupka

POLSKIE 
SPRAWy

„POLSKI ALFAbET KWARANTANNy” zainaugurował wybitny krakowski 
malarz Teodor Axentowicz, któremu uchwałą Sejmu RP dedykowano rok 2020 
(„Autoportret z paletą”, 1898). / FOT. WIKIPEDIA
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Już od kilku lat specjaliści od dyplomacji 
publicznej uczulali służby dyplomatycz-
ne i konsularne w kwestii znaczenia 

internetu i serwisów społecznościowych. 
Szefowie dyplomacji poszczególnych krajów 
oraz ich rzecznicy polecali placówkom 
tworzenie profilów na Facebooku, Twitterze 
oraz w innych najpopularniejszych mediach 
internetowych. Zachęcali je do prowadzenia 
kampanii w sieci równolegle z działaniami 
w przestrzeni publicznej. 
Te działania, dyktowane przez ducha czasu, 
stały się w obecnej chwili kluczowymi za-
daniami dyplomacji. Aktywność ambasad, 
konsulatów oraz innych placówek w sieci 
niepomiernie wzrosła. Oczywiście, polska 
dyplomacja nie zostaje w tyle. Tym bardziej 
że Polska jest jednym z nielicznych krajów 
mających do dyspozycji sieć placówek 
wyspecjalizowanych w dyplomacji publicz-
nej. Są to Instytuty Polskie działające w sto-
licach większości krajów europejskich, 
a także w największych metropoliach na 
innych kontynentach: Nowym Delhi, Nowym 
Jorku, Pekinie i Tokio. 

Relacje polsko-litewskie od A do Z

Instytut Polski w Wilnie za rok będzie 
świętował swoje ćwierćwiecze. Zdążył się 
więc trwale wpisać w krajobraz litewskiej 
stolicy, a także w sieć litewskiej społeczno-
ści internetowej. Profil instytutu na Facebo-
oku zalajkowało ponad 8,5 tys. internautów, 
prawie 9 tys. użytkowników go obserwuje, 
a każdy nowy wpis zdobywa kilkanaście 
lub kilkadziesiąt czerwonych serduszek, 
czasem zaś przekraczają one granicę dwóch 
cyfr. To dla nas powód do satysfakcji i za-
chęta do wymyślania nowych treści i spo-
sobów przedstawiania mieszkańcom Litwy 
– Polski i jej osiągnięć. 
Szczególnie okres kwarantanny stanowi dla 
placówki poważne wyzwanie. Niełatwo 
bowiem prezentować publiczności na małym 
ekranie to, co jest najciekawsze i najpięk-
niejsze w otwartej przestrzeni. Kiedy nie 
możemy organizować konferencji, wystaw, 
wykładów ani projekcji filmowych, musimy 
szukać atrakcyjnych sposobów przedsta-
wiania spraw polskich w sieci. Służą temu 
głównie kampanie informacyjne w serwisach 
społecznościowych. 
Przed miesiącem rozpoczęliśmy publikację 
„Polskiego alfabetu kwarantanny”. Zainau-
gurował ją wybitny krakowski malarz Teo-
dor Axentowicz, któremu uchwałą Sejmu 
RP dedykowano rok 2020. Z kolei Senat RP 
ustanowił rok bieżący rokiem o. Józefa 

Marii Bocheńskiego, któremu poświęciliśmy 
odcinek na literę B. Litera C wypadła 
w Wielki Piątek, przypomnieliśmy zatem 
chrzest Polski, składając wszystkim inter-
nautom życzenia wielkanocne.
Tydzień później zaprezentowaliśmy kolejny 
tygodniowy cykl o wspólnych władcach 
Polski i Litwy, tym razem ułożony chrono-
logicznie. Zapoczątkowała go królowa Al-
dona, potem przyszła kolej Władysława 
Jagiełły i Zofii Holszańskiej. W ten sposób 
przypominamy Polakom i Litwinom wspól-
ną historię, która łączy nasze narody. 
Senat Rzeczypospolitej ogłosił także 2020 
Rokiem Fizyki. Z tej okazji tydzień temu 
rozpoczęliśmy kolejny cykl poświęcony 
wybitnym fizykom, którzy byli związani 
z Wilnem. Cykl prowadzi nasza rodaczka 
Marzena Mackojć-Sinkevičienė, doktorant-
ka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Wileń-
skiego, a pierwszym bohaterem został Igna-
cy Abłamowicz, absolwent i profesor tej 
uczelni na początku XIX w. 

Literatura i muzyka na trudne czasy

W sieci prezentujemy polską historię i współ-
czesność. Wkrótce ruszą kolejne cykliczne 
prezentacje. Przed stu laty 25 kwietnia ruszy-
ła polska ofensywa przeciw bolszewikom, 
której kulminacyjnym punktem była Bitwa 
Warszawska, słynny Cud nad Wisłą, który 
uratował Europę przez zalewem czerwonego 
terroru. Upamiętnimy tę zwycięską wojnę 
wspólnie z Wileńską Młodzieżą Patriotyczną. 
Od sierpnia zaś zaprezentujemy cykl spotkań 
z dyplomacją w czasie II wojny światowej 
autorstwa ambasadora Marka Pernala. 
W dawnych czasach bardzo ważną rolę 
społeczną odgrywała literatura. Poetów 

szczególnie wielbiono, słuchano i stawiano 
im pomniki, dlatego niedługo przypomnimy 
najbardziej znane utwory polskich poetów 
poświęcone tematyce litewskiej, wraz z li-
tewskimi przekładami wykonanymi zwykle 
przez czołowych litewskich literatów, w cy-
klu „Litwo, ojczyzno moja. Po polsku o Li-
twie napisano”. Któż inny mógłby zainau-
gurować ten cykl, jeśli nie autor tych 
znamiennych słów, bliskich sercu każdego 
Polaka? A po nim przyjdą Słowacki, Kra-
szewski i późniejsi mistrzowie pióra.
Od lat powiadają, że muzyka łagodzi oby-
czaje, a w ciężkich czasach, jakie obecnie 
przeżywamy, przynosi pociechę i nadzieję. 
Wielkim powodzeniem od miesiąca cieszy 
się w Polsce piosenka Wojtka Byrskiego 
„Wszystko będzie dobrze”, nagrana przez 
liczną grupę popularnych artystów, staraniem 
Biura Programu „Niepodległa”. Zaprezen-
towaliśmy ją na Facebooku w znakomitym 
litewskim przekładzie Odety Venckavičienė, 
z napisami na ekranie. Zaapelowałem do 
polskich artystów mieszkających w Wilnie, 
aby nagrywali popularne polskie przeboje 
o pogodnej i optymistycznej treści po polsku 
i w litewskich przekładach. Może ktoś 
odpowie na ten apel.
Zachęcamy wszystkich czytelników „Ku-
riera Wileńskiego” do odwiedzania Insty-
tutu Polskiego w internecie. Staramy się 
w trudnym czasie nieść wszystkim słowa 
otuchy i przesłanie nadziei na lepsze czasy. 
Oby nadeszły jak najszybciej. KW
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cyKL POŚWIęcONy WybITNyM FIZyKOM, którzy byli związani z Wilnem, prowadzi Marzena 
Mackojć-Sinkevičienė, doktorantka Wydziału Fizyki uniwersytetu Wileńskiego. / FOT. J. GRIGELyTė
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Wiosna! Dookoła robi się coraz bardziej zielono i cie-
pło. Co to znaczy? Zbliżają się wakacje! Co prawda 
zostało jeszcze kilka tygodni nauki, ale pogoda coraz 
bardziej nas rozpieszcza i nawołuje do odpoczynku. 
Wakacje są czasem odpoczynku dla dzieci oraz doro-
słych, ale nie dla ekologów, którzy akurat latem mają 
najwięcej pracy, ponieważ my, ludzie odpoczywający, 
często zapominamy o tym, że trzeba dbać o środowi-
sko, w którym właśnie się relaksujemy. niech te hasła 
towarzyszą wam, waszym bliskim i znajomym przez 
okres wakacji i nie tylko, najlepiej zawsze. 
 

•	 Starajmy się bronić skarbów Ziemi: kwiatów, zwie-
rząt, drzew i gniazd. 

•	 Pamiętajmy, aby każdego dnia ochraniać to, co 
stworzyła dla nas natura. 

•	 nauczmy się szanować swój piękny, zielony dom – 
wiekuisty dar i światło życia.

•	 Poznawajmy pilnie swoje środowisko i rozbudzajmy 
w innych miłość do przyrody.

•	 Postępujmy rozsądnie z przyrodą i nie nadużywaj-
my swej mocy. 

•	 Kochajmy to, co piękne, a unikajmy brzydoty. 

•	 Żyjmy według zasady: „Zdrowe, bo ekologiczne”. 

•	 Budujmy dom swoich marzeń w ekologicznym śro-
dowisku.
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Ku przestrodze

Wycieczka

Był las, proszę was – 
i do tego lasu
dla zabicia czasu
przyszło młodzieńców
dziewięciu.
Pierwszy – wyrzeźbił nożem
swoje nazwisko w korze.
Drugi – gdy tylko przybył,
skopał niewinne grzyby.
Trzeci – wesołość wzniecił,
bo porozrzucał śmieci.
Czwarty – wrzeszczał jak goryl,
echo gra do tej pory.
Piąty – z wiatrówką w dłoni
zaczął wiewiórkę gonić.
Szósty – tak się rozgniewał,
że tłukł butelki o drzewa.
Siódmy – w zabawy szczycie,
podpalił leśne poszycie.
Wreszcie dwaj pozostali
gałęzie łamali.
A las,
proszę was,
westchnął sobie żałośnie.
– Ja wyrosłem pięknie!
Ale co z nich wyrośnie… 

Władysław Scisłowski

ALE DOWCIP! 

– Synku, dlaczego płaczesz? 
Chciałeś okręcik i dostałeś okrę-
cik. Czego jeszcze chcesz!? 
– Morza!!!

Co to znaczy: Chodzić jak 
zbłąkana owca? 

 
Spotykają się w lesie dwa znajo-
me sobie wilki. 
– Witam szanowną sąsiadkę! 
Czy jest Zbyszek? 
– Nie… Nie ma go. Już od paru 
dni chodzi po lesie jak zbłąkana 
owca. 
– Owca? Zbłąkana? Gdzie!? Kie-
dy?!! 
– Ojej! Tobie tylko owce w gło-

wie, a mnie chodzi o to, że Zby-
szek łazi bez żadnego celu, zu-
pełnie jakby był nieprzytomny. 
– Aha… Ale i tak poszukam tej 
owcy. 

Myślę, że ten dialog wszystko 
wam wyjaśnił. Czyli – chodzić 
jak zbłąkana owca lub błąkać 
się jak owieczka znaczy tyle, co 
robić coś bez konkretnego celu, 
bez zaangażowania i byle jak 
i byle co. 

Uczeni na wesoło 
Charles Darwin  
i chrząszcze

Ten wybitny brytyjski uczony, 
absolwent uniwersytetu w Cam-
bridge, w młodości niczym się 
nie wyróżniał. Poza skłonnością 
do zbieractwa nic nie zapowia-
dało, że wywoła on rewolucję 
w biologii. Właśnie o tym jego 
hobby krąży zabawna anegdota.
Pewnego razu młody Darwin 
spędzał czas na odrywaniu 
z drzewa kory, gdy zobaczył 
dwa rzadkie chrząszcze. Chwy-
cił oba owady tak, że jednego 
miał w lewej, a drugiego w pra-
wej ręce. Wtedy zobaczył trze-
ciego chrząszcza, ze szczególnie 
rzadkiego gatunku. Nie chcąc, 
żeby uciekł, szybko wsadził 
do ust owada znajdującego się 
w prawej dłoni. Według innych 
źródeł ta historia miała nieco 
odmienny koniec. Gdy Darwin 
zobaczył trzeciego chrząszcza, 
postanowił schwytać go za 
wszelką cenę. Aby zwolnić jed-
ną dłoń, wsadził sobie chrząsz-
cza z prawej ręki do ust. Jednak 
w tym momencie owad prysnął 
bardzo ostrą cieczą, która za-
częła słynnemu biologowi wręcz 
palić język. Skończyło się to 
tym, że wszystkie chrząszcze 
uciekły...
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dziecko jako  
odbiorca reklam

  
Joanna łukasiewicz-Wieleba

Obecnie, gdy wiele rodzin przeszło na system pracy zdalnej, a dzieci zmuszone 
są do korzystania z komputera lub telefonu, by móc uczestniczyć w nauce, 

intensywniej jesteśmy bombardowani z różnych stron reklamami. 

WychO-
WANIE



25KuRIER WILEŃSKI 
GAZETA POLSKA nA LITWIE

Reklamy są wszędzie: gdy przeglą-
damy wiadomości, gdy oglądamy 
filmy, wertujemy zdjęcia czy od-

dajemy się rozrywce. Warto sobie uświa-
domić, że chociaż reklamy od lat są 
częścią przestrzeni publicznej, te w in-
ternecie są personalizowane, nakierowa-
ne na konkretne gusta i potrzeby, ustala-
ne na podstawie często odwiedzanych 
stron. Ma to szczególne znaczenie w przy-
padku dzieci, które często nie są świa-
dome marketingowego oddziaływania 
mediów.

Przywiązać do marki od małego

Przyjmuje się, że rodzice wiedzą naj-
lepiej, czego potrzebuje ich dziecko, 
i że to oni podejmują decyzje, co po-
winno posiadać, jeść, jak spędzać czas. 
Tymczasem często dokonują oni za-
kupów pod wpływem próśb dzieci, 
a te z kolei ulegają reklamom pojawia-
jącym się w telewizji lub w in-
ternecie. 
Współczesne dzieci są 
uznawane za ważnych 
konsumentów. Nie tylko 
decydują o produktach, 
które same chcą posia-
dać, lecz także dora-
dzają rodzicom i innym 
bliskim dorosłym, jakie 
marki przedmiotów co-
dziennego użytku stosować 
w domu. To dla dzieci kupu-
jemy pastę do zębów w kolorze 
różowym lub z misiem na opakowaniu. 
To dzieci decydują o smaku płatków 
do mleka czy rodzaju sera lub wędliny. 
Także dzieci proszą o specjalne pre-
zenty i upominki z okazji różnych 
uroczystości. 
Oczekiwania i decyzje dzieci napędza-
ją sprzedaż określonych przedmiotów, 
dlatego też wiele reklam kierowanych 
jest bezpośrednio do nich. Oglądając 
bajki na YouTube, co chwilę dowiadu-
ją się, jak smaczne są soki konkretnej 
marki czy jak wspaniałe przygody 
przeżyją z klockami lub lalkami. 
Reklamy napędzają modę na posiada-
nie zupełnie niepotrzebnych przed-
miotów. Bo po cóż dzieciom kolorowe 
karteczki czy zdjęcia znanych piłkarzy? 

Przedmioty tego typu nie mają sen-
sownego zastosowania, oprócz tego, że 
stanowią element mody oraz przyczy-
niają się do budowania lub utrzymania 
prestiżu społecznego. Ten, kto ma 
więcej modnych przedmiotów, ma 
lepszą pozycję w grupie. Nieznaczącym 
przedmiotom dzieci nadają głęboki 
sens, czyniąc z nich obiekt swoich 
marzeń. 
Do takich przedmiotów należą także 
praktyczne rzeczy, ale z logo określonej 
marki: piórniki, worki, plecaki, ubrania. 
Mody dziecięce się zmieniają, lecz 
niezmienne jest silne pragnienie dzie-

ci, by te cudowne, ich zdaniem, 
przedmioty posiadać. Produ-

cenci starają się przywią-
zać dzieci do swoich 
marek jak najwcześniej, 
by te były im wierne 
przez lata dorastania 
(gdy mają już osobiste 
pieniądze na własne 

wydatki), a także już 
jako dorosłe, ukształto-

wane osoby. Przy tym im 
starsze dziecko, tym większy 

ma ono wpływ na zakup poważ-
niejszych, droższych przedmiotów 
domowego użytku.

Posiadanie, które znieczula

Jeszcze nic złego w tym, gdy przed-
mioty dziecięcych marzeń są w miarę 
nieszkodliwe. Gorzej, że często mar-
keting skierowany do dzieci kreowany 
jest w taki sposób, by wzbudzić w nich 
pragnienie posiadania i oglądania rze-
czy, które nie są dla nich odpowiednie.
Na powyższe zwraca uwagę Joel Bakan, 
używając w tytule swojej książki okre-
ślenia „dzieciństwo w oblężeniu”. Dzie-
ci i dzieciństwo są atrakcyjne dla pro-
ducentów. Ci starają się sprzedać 

dzieciom nie tylko to, co jest dla nich 
odpowiednie, lecz także produkty, 
które są niestosowne, niezdrowe  
– a wszystko to pod etykietą „zabawy”. 
W konsekwencji dzieci jedzą niezdro-
wą żywność, uzależniają się od kon-
sumpcji, poświęcają czas na aktywno-
ści mało wartościowe. 
Komercyjne działania marketingowe 
wzbudzają w dzieciach postawę nasta-
wioną na oczekiwanie, że ich życzenia 
i potrzeby będą zaspokajane. To pro-
wadzi do braku cierpliwości, roszcze-
niowości, ale też niszczy kreatywność, 
ogranicza wyobraźnię. Dostarczanie 
dzieciom gotowych zabawek, gier, 
wzorów zachowania skierowanego na 
konsumpcję sprawia, że kolejne poko-
lenia, chociaż bogate w przedmioty, 
stają się uboższe w wartości poznawcze, 
duchowe, społeczne. 
Co więcej, do dzieci docierają także 
reklamy skierowane do dorosłych, w któ-
rych używane są wulgaryzmy, stosowa-
ne zachęty do palenia papierosów czy 
picia alkoholu, a nawet umieszczane są 
podteksty seksualne. Treści te nierzad-
ko zawierają elementy agresji, do których 
dziecko się przyzwyczaja i na które się 
znieczula. Pod wpływem reklam młody 
człowiek przyzwyczaja się świadomości, 
że należy posiadać rzeczy. Świat i ludzie 
oceniani są w kategoriach posiadanych 
przedmiotów, a nie wartości wyższych.

Młody konsument

Warto mieć świadomość siły oddziały-
wania reklam. To na dorosłych spoczywa 
odpowiedzialność za wybory konsumenc-
kie dzieci. Obecnie, gdy mamy więcej 
możliwości wspólnego spędzania czasu, 
poświęćmy uwagę temu, co dziecko 
ogląda, na co zwraca uwagę, jakie pra-
gnienia wyraża. To może być okazja, by 
porozmawiać o sensowności posiadania 
pewnych przedmiotów, o modach i ko-
mercyjnym nastawieniu reklamodawców. 
Dzieci są uważnymi słuchaczami, a dzię-
ki nam mogą stać się także uważnymi, 
mądrymi konsumentami.     KW

AuTORKA JEST nAuCZyCIELEM AKADEMICKIM  
W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALnEJ  
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE.

cO KuSI dZIEcI  
Dzieci najwięcej swoich pieniędzy z kieszonkowego 
lub otrzymanych w prezencie wydają na przyjemności: 
słodycze i napoje, elementy związane z telefonem, 
zabawki, dziewczęta zaś – na kosmetyki. Starsze 
dzieci uwielbiają chodzić do galerii handlowych, co 
zwiększa poziom ich pragnienia posiadania ładnych 
rzeczy. Z kolei sklepy w galeriach manipulują młodymi 
konsumentami, oddziałując na ich zmysły poprzez 
muzykę, zapach i widok. / FOT. ADOBE STOCK

Rodzice często 

dokonują zaku-

pów pod wpływem 

próśb dzieci. Te zaś 

ulegają reklamom 

pojawiającym się 

w telewizji. 
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POMNIK W KSZTAłcIE MIEcZA z ptakiem wolności wznoszący się w miejscu śmierci z rąk Sowietów Kazysa Veverskisa „Senisa” (1913–1944), założyciela  
i ideologa Litewskiej Armii Wolności. / FOT. FACEBOOK

hISTORIA

Antypolska organizacja, która osiągnęła 
porozumienie z AK

16 marca niespostrzeżenie minęła 75. rocznica porozumienia we wsi Piliūnai (okolice 
Olkienik) między przedstawicielami Litewskiej Armii Wolności oraz Armii Krajowej.  

 

  
Tomasz bożerocki

Przedstawiciele czterech polskich od-
działów partyzanckich (Michał Tie-
tianiec „Myśliwy”; Władysław Jan-

czewski „Laluś”; Władysław Frasunienka 
„Mostycki”, „Filar”; Czesław Stecewicz 
„Śmiały”) wraz z przedstawicielami Litew-
skiej Armii Wolności (Vaclovas Voveris 
„Žaibas”; Stasys Verseckas „Aviža”; Antanas 
Česnys „Atėjūnas”) podpisali porozumienie, 
w którym zostało uzgodnione, że Polacy 
oraz Litwini nie będą walczyli przeciwko 
sobie, lecz będą się wymieniali informacja-
mi na temat ruchów nieprzyjaciela oraz 
udzielali sobie nawzajem pomocy w ewen-
tualnych potyczkach z okupantem itd. 
Z punktu widzenia międzywojennych oraz 

ówczesnych relacji polsko-litewskich to było 
spektakularne osiągnięcie. 
Jednak czym była LAW i czy AK mogła 
być zorientowana, z kim ma do czynienia? 
Na te oraz inne pytania dają odpowiedzi 
tzw. zbiory bernardyńskie Litewskiego 
Centralnego Archiwum Państwowego. 

Współpraca z nazistami, 
programowy antysowietyzm

Dowództwo Okręgu Wileńskiego AK 
było zapoznane ze statutem LAW, z któ-
rego wynikało, że członkiem organizacji 
mógł być Litwin, który nie zdradził in-

teresów Litwy, współpracując z wrogami. 
LAW była narodową, polityczną oraz 
wojskową organizacją, której zasadniczym 
celem było odbudowanie niepodległej 
Litwy i zapewnienie jej długoletniego 
bytu. 
Wilno oraz Kłajpeda były przez LAW 
uważane za nieodłączne części Litwy. Po 
zakończeniu wojny przewidywano rozwój 
kultury oraz budowanie tożsamości na-
rodowej. Natomiast niepodległość chcia-
no wywalczyć samodzielnie, bez pomocy 
tych, których uważano za zagrożenie dla 
państwowości Litwy. Jak więc wynika ze 
statutu LAW, była to zdecydowanie anty-
polska organizacja, choć przez swoją 
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strukturę i sposób działania była bardzo 
podobna do AK.
Konspiracyjne początki LAW sięgają 
końca 1941 r. Znaczniej organizacja 
rozbudowywała się od 1943 r., kiedy 
stało się oczywiste, że niemiecki Front 
Wschodni się załamał i ponowne zjawie-
nie się wojsk sowieckich na terytorium 
Litwy jest tylko kwestią czasu. 
Litewski historyk Dalius Žygelis stwier-
dził, że dowództwo LAW nie stawiało 
sobie na celu walki z nazistami, ponieważ 
klęska III Rzeszy była oczywista; raczej 
chciano wykorzystać nazistów we wła-
snym interesie. W latach 1941–1943 
organizacja się rozbudowywała, szkoliła 
kadry, dozbrajała się, aby w chwili, kiedy 
będą wkraczały wojska sowieckie, roz-
począć przeciw nim walkę i stworzyć 
zręby niepodległej Litwy. 
To dlatego nazistowscy okupanci nie 
uważali LAW za wrogą, ponieważ LAW 
miała ten sam cel – walkę z armią so-
wiecką. Od wiosny 1944 r. naziści szu-
kali kontaktu z organizacją, chcąc wyko-
rzystać ją do walki na tyłach sowieckich. 
Litwini weszli we współpracę w zamian 
za wyszkolenie, dostawy broni i mundu-
rów etc. W szkołach dywersyjnych Abwe-
ry prawdopodobnie przeszkolono ok. 200 
Litwinów ochotników, których zdecy-
dowana większość pochodziła z szeregów 
LAW. Była to obustronnie korzystna 
współpraca. 
LAW współpracowała z nazistami, jednak 
jako organizacja konspiracyjna nie spla-
miła się ludobójstwem, prześladowaniem 
Polaków ani Żydów i Romów, choć 
zbrodni dokonywali pojedynczy człon-
kowie organizacji. LAW stała się też 
podstawą antysowieckiego podziemia 
w okresie powojennym. Członkami LAW 
byli m.in.: gen. Motiejus Pečiulionis 
„Miškinis”, kpt. Juozas Čeponis „Taura-
gis”, Petras Bartkus „Žadgaila”, kpt. Juozas 
Krištaponis, kpt. J. Žemaitis „Vytautas”.

Polski szpieg w LAW

Prężnie rozwijająca się organizacja nie 
uszła uwadze wywiadu AK. Dowództwo 
Okręgu Wileńskiego AK miało dobre 
rozeznanie w litewskim podziemiu, 
a także w antynazistowskim i antyso-
wieckim, w działaniach Naczelnego 

Komitetu Litewskiego, Rady Litwy, 
Naczelnego Komitetu Wyzwolenia Litwy 
oraz LAW. W zbiorach bernardyńskich 
zachowało się sporo raportów naświe-
tlających działalność tych organizacji. 
Raporty opisujące LAW były szczególnie 
dokładne, ponieważ w szeregach litewskiej 
organizacji działał szpieg z AK. Należał on 
do części LAW działającej na Żmudzi, 
a dokładnie w Telszach, gdzie działała tajna 
radiostacja LAW. Co więcej, szpieg był 
zaprzysiężonym członkiem LAW, a przeka-
zywane przez niego informacje były uwa-
żane za bardzo precyzyjne. Prawdopodobnie 
dlatego, gdyż informatorem wywiadowcy 
był dowódca siatki LAW na Żmudzi. 
Na podstawie raportów szpiega można 
domniemywać, że dowództwo AK uzna-
wało LAW za najważniejszą litewską 
organizację konspiracyjną. LAW nie 
uważała nazistów za wrogów, lecz po-
czątkowo nie była skora do współpracy 
z nimi. Chciała odbudować państwowość 
Litwy przy poparciu zachodnich sojusz-
ników i za głównego wroga uważała 
Sowietów. To było głównym czynnikiem, 
który popchnął LAW do współpracy 
z nazistami.

Plany odzyskania państwowości

Jak wynika z treści raportów szpiega, 
dowództwo LAW nie było w stanie real-
nie ocenić sytuacji na Froncie Wschodnim 
ani potęgi sowieckiej machiny wojennej, 
dozbrajanej przez Stany Zjednoczone. 
Dowództwo było przekonane, że gdy 
naziści ustąpią z Litwy, LAW będzie 
mogła przejąć władzę i szykować się do 
obrony Litwy przed postępującymi woj-
skami sowieckimi. Wszelkiego rodzaju 
dywersja była zakazana, chciano bronić 
przed ustępującymi nazistami mostów, 
przepraw i innych strategicznych obiektów. 
Za wroga numer jeden uważano Polaków 
i Polskę. Taka postawa była skutkiem 
trudnych relacji Polaków i Litwinów 
w okresie międzywojennym oraz w cza-
sie II wojny światowej. Dowództwo LAW 
uważało, że kamieniem węgielnym kon-
fliktu między Litwą a Polską w okresie 
przejściowym (okres między odstąpieniem 
nazistów a wkroczeniem Sowietów) 
będzie kwestia państwowej przynależ-
ności Wilna oraz Wileńszczyzny. 

LAW przewidywała przejęcie Wilna siłą 
pięciu, sześciu batalionów, które przy-
byłyby z tzw. Litwy kowieńskiej, ponie-
waż w samym Wilnie LAW nie dyspo-
nowało żadnymi jednostkami zbrojnymi. 
Planowano przejąć Oszmianę i Świr 
z pomocą grup dywersyjnych przeszko-
lonych przez nazistów w szkole dywer-
syjnej Abwehry będącej w Mińsku. 
Stawiano na to, że wszystkie te tereny 
zostaną włączone do Litwy de facto, 
a konferencje powojenne uznają je za 
integralne części Litwy de iure. Wówczas 
powojenna Polska nie miałaby nic do 
powiedzenia. W ramach tej koncepcji 
przypuszczano, że mieszkańcy byłego 
województwa wileńskiego są ideologicz-
nie nieodporni, dlatego prędko zostaną 
z lituanizowani i w taki sposób rozwiąże 
się kwestię państwowej przynależności 
Wilna oraz Wileńszczyzny. 
Szczególnie dowództwo Okręgu Wileń-
skiego AK martwił fakt, że naziści prze-
kazali cały wagon broni maszynowej oraz 
amunicji dla LAW. Początkowo musiał 
on być sprzedany AK za 150 tys. marek. 
Widocznie naziści uznali, że LAW jest 
bardziej wiarygodnym sojusznikiem i nie 
skieruje tej broni przeciwko im samym. 
Dowództwo LAW negatywnie recenzowa-
ło działalność Litewskiego Korpusu Kra-
jowego, dowodzonego przez gen. Povilasa 
Plechavičiusa, ponieważ LKK musiał 
wesprzeć nazistów na Froncie Wschodnim, 
a to było oceniane jako niepotrzebne po-
syłanie na rzeź litewskich żołnierzy. 

Współpraca przeciw Sowietom

W taki oto sposób została przedstawiona 
Litewska Armia Wolności w tajnych ra-
portach wywiadu Okręgu Wileńskiego AK. 
LAW nie była wówczas oceniana przez 
AK jako potencjalny sojusznik w walce 
z nazistami bądź Sowietami. Jednak jak 
pokazały kolejne wydarzenia, rzeczywistość 
okupacyjna skłoniła początkowo wrogie 
sobie organizacje do współpracy. 
Polacy i Litwini w obliczu nowego, 
potężniejszego wroga potrafili się zjed-
noczyć, odsuwając na bok własne aspi-
racje polityczne. Dowódcy AK i LAW 
zdawali sobie sprawę, z kim mają wza-
jemnie do czynienia, a jednak wybrali 
współpracę.  KW
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Z REJONu  
WILEŃ-
SKIEGO

14 kwietnia do Samorządu Rejonu Wileńskiego dotarła ważna przesyłka sprzętu komputerowego – dotarło 625 
tabletów potrzebnych do zapewnienia nauki na odległość.

Instytucjom oświatowym rozdano 
tablety do nauczania na odległość 

NAROdOWA AGENcJA EduKAcJI przekazała 625 tabletów z kartami internetowymi do zapewnienia uczniom  
z rejonu wileńskiego nauki na odległość. / FOT. VRSA.LT

dostarczone przez Narodową 
Agencję Edukacji tablety z kar-
tami internetowymi zostały roz-

dane samorządowym instytucjom edu-
kacyjnym prowadzącym edukację 
stopnia podstawowego i średniego. W 
te środki dla zapewniania nauki na 
odległość zostaną wyposażeni ucznio-
wie z rodzin o niskich dochodach lub 
z rodzin wielodzietnych, którzy nie 
mają sprzętu komputerowego ani po-
łączenia z internetem.
– Po ogłoszeniu kwarantanny dyrekto-
rowie placówek oświatowych rejonu 
wileńskiego natychmiast rozpoczęli 
przygotowania do nauki na odległość. 
Zebrali informacje, ile uczniowie mają 
telefonów komórkowych i komputerów, 
jaka jest jakość używanego internetu i 
czy brakuje sprzętu komputerowego – 
mówi Sofia Segen, kierownik Wydziału 

Oświaty Administracji Samorządu Re-
jonu Wileńskiego.
Placówki oświatowe sporządziły listy uczniów, 
którym potrzebny jest sprzęt do nauki na 
odległość. Do każdej z nich trafiło od 3 do 
70 tabletów. Po zakończeniu kwarantanny 
sprzęt komputerowy będzie nadal używany 
do celów dydaktycznych w placówkach 
oświatowych.
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Oświaty, 
Nauki i Sportu od 30 marca w całym kraju 
nauczanie w placówkach przedszkolnych, 
wczesnoszkolnych, szkołach początkowych, 
podstawowych, średnich i edukacja formal-
na odbywają się na odległość.
Według Sofii Segen proces nauczania w 
instytucjach edukacyjnych Samorządu 
Rejonu Wileńskiego przebiega sprawnie. 
– Początek nie był łatwy, a nauka na odległość 
w skali całego naszego rejonu była nowością, 
jednak problemy techniczne zostały rozwią-

zane. Kierownicy instytucji edukacyjnych 
i nauczyciele radzą sobie z nowymi wyzwa-
niami. Nauczanie odbywa się różnymi 
metodami, organizuje się pracę grupową w 
przestrzeniach wirtualnych, nauczanie sa-
modzielne, wideokonferencje i zintegrowa-
ne lekcje przedmiotowe – wymienia kie-
rownik Wydziału Oświaty.
Sofii Segen wskazuje, że działa stała współ-
praca między dyrektorami placówek oświa-
towych rejonu – organizowane są wideokon-
ferencje w celu omówienia procesu 
nauczania i rozwiązywania pojawiających 
się problemów. – Cieszę się, że w tym trud-
nym czasie dla nas wszystkich odczuwamy 
poczucie wspólnoty, wsparcia i wzajemnej 
pomocy. Trwa wymiana dobrych praktyk 
między nauczycielami, a także aktywna 
współpraca między nauczycielami a rodzi-
cami. To jest bardzo satysfakcjonujące – mówi 
urzędniczka.  KW
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W tym roku na remont i utrzymanie dróg w gminach Samorządu Rejonu Wileńskiego ma być przeznaczonych 
prawie 6,5 mln euro z Programu utrzymania i Rozbudowy Dróg.

Między gminy rozdzielono środki  
na budowę, remont i utrzymanie dróg

łĄcZNA dłuGOŚć dRóG I uLIc O ZNAcZENIu LOKALNyM w rejonie wileńskim, za których utrzymanie odpowiadają gminy samorządu,  
wynosi ponad 2,5 tys. km. / FOT. PAWEŁ DąBROWSKI/MuZEuM ETnOGRAFICZnE WILEńSZCZyZny

3 kwietnia podczas posiedzenia radni 
podzielili między 23 gminy środki 
na budowę, remont, utrzymanie dróg 

– prawie 6,5 mln euro. Fundusze roz-
dzielono zgodnie z kryteriami zatwier-
dzonymi decyzją rady z 29 marca 2019 r. 
(nr T3-104):
– 20 proc. przeznaczono na finansowanie 
obiektów ważnych dla gminy, wciągniętych 
do strategicznego planu działania rejonu 
wileńskiego lub obiektów, których remont 
rozpoczęto za środki docelowe lub rezerwo-
we z Programu Utrzymania i Rozbudowy 
Dróg;
– 8 proc. przeznaczono na inwentaryzację 
techniczną dróg, na pokrycie środków sa-
morządowych podczas budowy dróg o zna-
czeniu lokalnym z udziałem osób fizycznych 
i prawnych, na inne pilne prace (projekto-
wanie, utrzymanie techniczne, prace awa-
ryjne itp.);

– 72 proc. przeznaczono dla gmin:

xx 5 proc. środków dla starostwa m. Nie-
menczyn;

xx 95 proc. środków dla pozostałych gmin.
Listę dróg, które będą remontowane 
w 2020 r., można znaleźć na stronie in-
ternetowej Samorządu Rejonu Wileń-
skiego www.vrsa.lt.
Infrastruktura drogowa jest jednym 
z najważniejszych czynników wpływa-
jących na bezpieczeństwo i mobilność 
ludności. Biorąc pod uwagę rosnącą 
liczbę mieszkańców, powstawanie i roz-
wój nowych osiedli w rejonie wileńskim, 
należy uznać, że zapotrzebowanie na 
infrastrukturę publiczną jest większe niż 
możliwości finansowe, dlatego w rejonie 
nadal są niewyasfaltowane lub czekające 
na remont ulice i drogi.
Kierownictwo Samorządu Rejonu Wileń-
skiego dokłada wszelkich starań, aby infra-

struktura publiczna rejonu była bezpieczna 
i spełniała potrzeby mieszkańców oraz 
gości. Czyni to według swoich możliwości 
finansowych. Na przykład w 2019 r. na 
rozwój infrastruktury drogowej rejonu wi-
leńskiego przeznaczono ponad 11,3 mln 
euro. Wyasfaltowano bądź odnowiono 
prawie 33 km dróg lokalnych. Tymczasem 
znaczna część dróg i ulic w rejonie wileńskim 
to drogi krajowe, których utrzymaniem 
i remontem zajmuje się Dyrekcja Dróg 
Samochodowych przy Ministerstwie Łącz-
ności. Łączna długość dróg i ulic o znacze-
niu lokalnym w rejonie wileńskim, za których 
utrzymanie odpowiadają gminy samorządu, 
wynosi ponad 2,5 tys. km. Większość z nich 
to drogi żwirowe.  KW

Tłumaczenie L24.lt

STROny PRZyGOTOWAnO nA PODSTAWIE 
InFORMACJI SAMORZąDu REJOnu WILEńSKIEGO.
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Wojna 
pomnikowa 

Antoni Rybczyński

Samorząd stolicy Czech demontuje 
pomnik sowieckiego marszałka Iwana 
Koniewa. W odpowiedzi Rosja grozi 

Czechom… karami więzienia.

ŚWIAT

W krajach 

bloku wschodniego 

postawiono wiele 

pomników, które miały 

przypominać o trwa-

łości sowieckiego 

panowania. 

POMNIK SOWIEcKIEGO MARSZAłKA IWANA KONIEWA w dzielnicy Praha 6 został zdemontowany 3 kwietnia. Likwidacja monumentu przez władze miejskie spotkała się z krytyką 
niektórych polityków szczebla krajowego, m.in. prezydenta Miloša Zemana. Mimo to czeski rząd odrzucił próby ingerowania przez Rosję w wewnętrze sprawy kraju. / FOT. CIHLA RADEK/PAP/CTK
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Taką drakońską sankcję przewidu-
je dopiero co podpisana przez 
Władimira Putina ustawa. Pomni-

ki upamiętniające Armię Czerwoną 
stały się bronią hybrydową, Moskwa zaś 
otwiera kolejne fronty „wojny pamięci” 
(to termin ukuty przez rosyjskich histo-
ryków wywodzących się ze służb) w kra-
jach Europy Wschodniej i Środkowej.

Narzuceni bohaterowie

Pomnik marszałka Związku Sowieckiego 
Iwana Koniewa komunistyczne władze 
czechosłowackie wzniosły dopiero w 1980 
r., chcąc w ten sposób uczcić dowódcę, któ-
rego oddziały uczestniczyły w wyzwalaniu 
Pragi w 1945 r. Tyle że po upadku komunizmu 
ujawniły się głosy krytyków. Przypomniano, 
że Koniew uczestniczył także w stłumieniu 
powstania węgierskiego w 1956 r. i we wzno-
szeniu muru berlińskiego. Zdaniem radnych 
czeskiej stolicy Koniew uczestniczył także 
w przygotowaniu inwazji na Czechosłowację 
w 1968 r. Przypominała o tym specjalnie 
zamontowana tablica. Na pomniku regularnie 
pojawiało się niepochlebne graffiti. 
W końcu, 3 kwietnia tego roku, pomnik został 
usunięty przez władze dzielnicy. Zdemonto-
wany ma trafić do muzeum XX w., którego 
utworzenie planują władze Pragi. W miejscu, 
gdzie dotąd stała postać Koniewa, wzniesio-
ny zostanie pomnik upamiętniający uczest-
ników powstania praskiego z maja 1945 r. To 
bowiem sami Czesi wyzwolili stolicę, zresztą 
przy pomocy żołnierzy Rosyjskiej Armii 
Wyzwoleńczej gen. Andrieja Własowa, którzy 
przeszli na stronę powstania. Oddziały Ko-
niewa wkroczyły już do wolnego miasta.
Moskwa zareagowała niezwykle ostro na 
demontaż pomnika – zapewne mając też 
w pamięci niedawną decyzję władz Pragi 
o nazwaniu placu, przy którym stoi amba-
sada Rosji, imieniem Borysa Niemcowa, 
opozycjonisty zamordowanego pod murami 
Kremla. Minister obrony Siergiej Szojgu 8 
kwietnia zwrócił się do szefa Komitetu 
Śledczego Aleksandra Bastrykina o rozpa-
trzenie możliwości pociągnięcia do odpo-
wiedzialności karnej zagranicznych polityków 
za decyzje o demontowaniu pomników 
żołnierzy sowieckich. W ostatnim czasie – 
zdaniem Szojgu – „obserwowane są coraz 
wyrazistsze próby podejmowane przez 
osoby zajmujące oficjalne stanowiska w ob-
cych państwach, by zafałszować prawdę 
historyczną o decydującym wkładzie Związ-
ku Sowieckiego w pokonanie faszystowskich 
najeźdźców podczas II wojny światowej”. 

– Przedstawiciele władz państwowych i lo-
kalnych podejmują decyzje o demontowaniu 
obiektów upamiętniających poległych oby-
wateli Związku Sowieckiego – grzmiał 
Szojgu. Szef resortu obrony podał przykład 
usunięcia w Pradze pomnika marszałka 
Iwana Koniewa. 
Szojgu skierował też list do swojego czeskie-
go odpowiednika Lubomíra Metnara z proś-
bą o jak najszybsze przekazanie Rosji korpu-
su pomnika Koniewa. Tekst listu rosyjskie 
ministerstwo obrony opublikowało 9 kwietnia 
wieczorem. Szojgu napisał, że jego kraj „nie 
może pozostać obojętny” wobec usunięcia 
pomnika. Wyraził ubolewanie z powodu 
decyzji samorządu lokalnego w Pradze o de-
montażu. Nazwał Koniewa „bohaterem i wy-
zwolicielem Europy i samej Pragi z rąk nazi-
stów” podczas II wojny światowej i zapewnił, 
że dowodzona przez marszałka operacja 
„uratowała życie setkom tysięcy Czechów”.

Antyczeska krucjata

Ministerstwo spraw zagranicznych Repu-
bliki Czeskiej odrzuciło ingerencję Rosji 
w wewnętrzne sprawy kraju, za którą uzna-
ło rosyjskie postępowanie karne za usunięcie 
w Pradze pomnika marszałka Iwana Konie-
wa. – Dążenie do konfrontacji będzie ozna-
czało, że Rosja nie chce rozwoju wzajemnych 
stosunków – oświadczyło 10 kwietnia czeskie 
MSZ. Resort uznał, że wszczęcie postępo-
wania wobec czeskiej jednostki samorządu 
terytorialnej, na której terenie znajdował się 
pomnik sowieckiego marszałka, jest niedo-
puszczalne. Poza tym rosyjskie przepisy nie 
mają siły sprawczej w drugim kraju – skwi-
towała Praga. 
Jednak rosyjskie ministerstwo obrony kon-
tynuuje antyczeską krucjatę. 16 kwietnia 
rosyjskie media podały, że jeden z departa-
mentów resortu proponuje zmianę nazwy 
jednej ze stacji moskiewskiego metra. Obec-
na stacja Praska miałaby się nazywać stacją 
Marszałka Koniewa.
Tymczasem Komitet Śledczy Federacji 
Rosyjskiej może wszcząć śledztwo przeciw-
ko czeskim samorządowcom, bo pozwala na 
to dopiero co uchwalona ustawa. Projekt 
przygotowało oczywiście ministerstwo 
obrony. Cztery dni po usunięciu pomnika 
Koniewa Putin podpisał prawo zaostrzające 
kary za niszczenie miejsc pochówków woj-
skowych i upamiętnień związanych z II 
wojną światową. Ustawa dotyczy też pomni-
ków poza granicami Rosji. 
Już wcześniej rosyjski kodeks karny przewi-
dywał sankcje za uszkodzenie bądź znisz-

czenie pomników historii i kultury, a także 
za bezczeszczenie miejsc pochówku. Teraz 
pojawił się artykuł dotyczący niszczenia bądź 
uszkodzenia – znajdujących się w Rosji bądź 
za granicą – miejsc pochówków wojskowych, 
pomników, stel, obelisków i innych obiektów 
upamiętniających poległych w obronie oj-
czyzny. Najwyższa dopuszczalna kara to trzy 
lata więzienia; możliwa jest też kara grzywny. 
Kary będą ostrzejsze, nawet do pięciu lat 
więzienia, gdy obiektem takich działań staną 
się miejsca pochówku czy pomniki „poświę-
cone walce z faszyzmem (...) podczas Wiel-
kiej Wojny Ojczyźnianej”, a także obiekty 
„poświęcone dowódcom wojskowym Rosji 
walczącym z faszyzmem”. Jako pomniki 
traktowane będą też muzea oraz znaki pa-
mięci w miejscach działań bojowych. Od-
powiedzialność karna będzie groziła m.in. 
politykom i urzędnikom, w tym zagranicznym, 
którzy swoimi działaniami bądź brakiem 
działań „sprzyjają aktom wandalizmu”.

Moskiewska polityka historyczna

Po wojnie pomniki krasnoarmiejców wyra-
stały w krajach bloku wschodniego niczym 
grzyby po deszczu. Ale to nie „wdzięczne” 
społeczeństwo je stawiało, lecz komunistycz-
ne władze lub nawet sama armia sowiecka. 
Pomniki miały przypominać o trwałości 
sowieckiego panowania. 
Zresztą pod tym względem „czerwona” 
Moskwa kontynuowała tradycje „białej” 
Moskwy. Wszak to w czasach Imperium 
Rosyjskiego carskie władze budowały po-
tężne cerkwie górujące nad głównymi mia-
stami podbitych nierosyjskich, innowierczych 
„peryferii” – choćby w Warszawie (Polacy 
zburzyli sobór św. Aleksandra Newskiego 
w Warszawie krótko po odzyskaniu niepod-
ległości w 1918 r.) czy w Helsinkach (tutaj 
sobór przejęli miejscowi luteranie). 
Dziś Rosja zażarcie walczy w obronie sym-
boli przypominających o marszu Armii 
Czerwonej na Berlin, bo są one ważnym 
elementem polityki historycznej Moskwy. 
Skoro głównym jej przesłaniem jest teza, 
że to Związek Sowiecki wziął na siebie 
największy ciężar wojny z nazistowskimi 
Niemcami i odegrał najważniejszą rolę 
w pokonaniu Hitlera, to oznacza, że Armia 
Czerwona wyzwalała kraje i narody Europy 
Środkowej i Wschodniej. Jeśli zaś kraje te 
i narody dziś usuwają sowieckie pomniki 
wojenne, to w świat idzie przekaz, że kra-
snoarmiejcy wcale nie przynieśli prawdziwej 
wolności. Usunęli jednego okupanta, sami 
będąc kolejnym.    KW

POMNIK SOWIEcKIEGO MARSZAłKA IWANA KONIEWA w dzielnicy Praha 6 został zdemontowany 3 kwietnia. Likwidacja monumentu przez władze miejskie spotkała się z krytyką 
niektórych polityków szczebla krajowego, m.in. prezydenta Miloša Zemana. Mimo to czeski rząd odrzucił próby ingerowania przez Rosję w wewnętrze sprawy kraju. / FOT. CIHLA RADEK/PAP/CTK
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humanista w każdym calu
Pisał, rzeźbił, malował, fotografował, wykładał na uczelni i działał na rzecz ochrony przyrody. Nade 
wszystko jednak kochał ludzi, czemu dawał wyraz zarówno w twórczości, jak i kontaktach z innymi. 
Osiadł na Suwalszczyźnie, bo z tej części Polski – jak mówił – miał najbliżej do rodzinnego Wilna.  

9 kwietnia w wieku 93 lat zmarł prof. Andrzej Strumiłło.  

 Magda Fijołek

KuLTuRA

„Wychowałem na 

ziemi wileńskiej i no-

wogródzkiej. To ziemia 

obciążona klimatem 

sentymentalizmu 

i romantyzmu”.

Andrzej Strumiłło  
(1927–2020)
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Tak się składa, że z prof. Andrzejem 
Strumiłłą mam wspomnienie nie-
mal osobiste. Niemal, bo dotyczy 

ono tajemniczej wymiany korespondencji 
między profesorem a moją… mamą. 
Wiele lat temu, po przeczytaniu jednego 
z wywiadów z profesorem, mama – zwy-
kła, choć nieco szalona kobieta z Podlasia 
– napisała do niego list. Jakież było zdzi-
wienie całej rodziny (która na czele ze mną 
trochę pokpiwała z romantycznych gestów 
mamy), kiedy pewnego dnia listonosz 
przyniósł odpowiedź. Dziś już nie pamię-
tam treści listu, zresztą chyba ta wymiana 
korespondencji między mamą a profesorem 
jeszcze trochę trwała. Pamiętam jednak 
zaproszenie, które padło ze strony prof. 
Strumiłły – by odwiedzić go w jego pięk-
nym drewnianym domu w Maćkowej 
Rudzie nad Czarną Hańczą. Jak to w życiu 
bywa, zaproszenie włożono między sym-
patyczne anegdoty i jakoś nigdy nie było 
okazji/czasu/pieniędzy, żeby w końcu 
skorzystać z zaproszenia i wybrać się na 
Suwalszczyznę.
Być może profesor szybko o tym zapomniał, 
być może dostawał takich listów na pęcz-
ki i była to z jego strony jedynie kurtuazja. 
A jednak dzięki temu drobnemu gestowi 
na stałe wrył się w mojej świadomości. 
Wiele lat później, już jako dorosła kobieta, 
natrafiając na wzmianki o esorze w prasie, 
myślałam sobie: „O, to ten facet, z którym 
mama wymieniała listy, trzeba by go kie-
dyś w końcu odwiedzić”. 
Tymczasem mijały dni, miesiące i lata. 
esor dożył pięknego wieku (odszedł jako 
93-latek), ale zrobiło mi się smutno, kiedy 
usłyszałam o jego śmierci, bo dotarło do 
mnie, że już nigdy nie odpowiemy na jego 
zaproszenie. Nigdy nie napijemy się kawy 
na jego werandzie, rozmawiając z nim do 
późnego wieczora, jak wiele razy fanta-
zjowałyśmy z mamą.
Wspomnienie Andrzeja Strumiłły celowo 
zaczęłam od przywołania tej anegdoty, bo 
– ośmielę się napisać – cała wielkość tego 
niezwykłego artysty polegała w dużej mie-
rze nie na jego licznych talentach, ale właśnie 
na ogromnej uważności na innych. Ta uważ-
ność pozwalała jemu – wybitnemu twórcy, 
szanowanemu profesorowi – odpowiadać na 
poruszenia serca zwykłego człowieka. 

Romantyk z Wilna

Przytoczona przeze mnie historia tylko 
potwierdza wizerunek prof. Strumiłły, jaki 
wyłania się zarówno z jego twórczości, jak 
i przeprowadzonych z nim w ciągu życia 
wywiadów. Wizerunek wielkiego humani-
sty: erudyty, wrażliwego estety, utalentowa-
nego artysty i uważnego obserwatora rze-
czywistości. Tę niezwykłą wrażliwość sam 
Strumiłło zdawał się zawdzięczać swoim 
korzeniom, o których w jednej z rozmów 
mówił tak: „Genetycznie tkwię gdzieś na 
obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
(…) Należę do kultury polskiej, posługuję 
się językiem polskim, ale bardzo lubię 
melodykę języka białoruskiego i litewskie-
go, mam wielu przyjaciół po tamtej stronie 
granicy. Ta granica jest dla mnie bolesna”. 
„Urodziłem się w Wilnie, wychowałem na 
ziemi wileńskiej i nowogródzkiej. To ziemia 
obciążona klimatem sentymentalizmu i ro-
mantyzmu” – mówił Strumiłło w wywiadzie 
udzielonym w 2017 r. „Tygodnikowi Po-
wszechnemu”. Z inicjatywy profesora (a tak-
że Czesława Miłosza i Tomasa Venclovy) 
powstała obszerna „Księga Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego”, ważące blisko 5 kg i li-
czące 600 stron tomiszcze opisujące w czte-
rech językach (po polsku, litewsku, 
białorusku i angielsku) dzieje i kulturę 
Księstwa. „To jest dla mnie bardzo ważny 
punkt w życiorysie, który jest początkiem, 
środkiem, a może i końcem mego życia, 
czyli sumą wszystkiego” – mówił o księdze 
Strumiłło w przytaczanym już wywiadzie.

Artysta pogranicza żywiołów

Pisząc o Andrzeju Strumille, grzechem 
byłoby nie wspomnieć o jego imponującym 
dorobku artystycznym. Choć profesor 
pisał, rzeźbił i fotografował, największą 
popularność zyskały jego prace graficzne 
– ob.razy i rysunki. Najsłynniejsze z nich 
pochodzą z cyklów takich jak inspirowa-
ne przekładami Czesława Miłosza „Psal-
my” (można je podziwiać w Białej Syna-
godze w Sejnach na Podlasiu), „Stosy”, 
„Kule”, „Ołtarze” czy „Apokalipsa”. 
W jego twórczości malarskiej znajdziemy 
mnóstwo odniesień do chrześcijaństwa, 
ale w nieoczywistym wydaniu, bo nawią-
zującym do duchowości wschodniej i kul-
tury dalekiej Azji. Kontynent ten, wielo-
krotnie odwiedzony przez Strumiłłę, był 
jedną z jego największych inspiracji. 

Sam o sobie mówił, że jest „artystą po-
granicza żywiołów, tych ukrytych w na-
turze i tych drzemiących w człowieku, 
budowniczym cywilizacji”. Łącznie w do-
robku Andrzeja Strumiłły znalazło się po-
nad 120 wystaw indywidualnych w kra-
ju i za granicą oraz blisko 150 wydawnictw. 

Kochał naturę, zanim to było modne

Oprócz licznych podróży na Wschód i spo-
tkań z ludźmi artystyczną wrażliwość Stru-
miłły ukształtowała miłość do przyrody. To 
właśnie ona sprawiła, że w 1984 r. porzucił 
Nowy Jork, gdzie zajmował intratne stano-
wisko kierownika pracowni graficznej przy 
sekretariacie ONZ, i na stałe osiedlił się 
w Maćkowej Rudzie nad Czarną Hańczą. 
„Jestem pielgrzymem po kuli ziemskiej. 
Otarłem się o luksus, mogłem żyć na Man-
hattanie. Ale osiadłem w Maćkowej Rudzie, 
bo tęskniłem do rzeki i nieba z dzieciństwa” 
– mówił po latach. To on był jednym z ini-
cjatorów powstania Wigierskiego Parku 
Narodowego, hodował konie arabskie, posa-
dził na swojej ziemi ok. 30 tys. drzew. Inspi-
rowała go Puszcza Białowieska, a jednym 
z owoców tej inspiracji jest wydany w 2012 r. 
album ze zdjęciami Jarosława Chyry opa-
trzony stępem i komentarzami Strumiłły. 
„Natura milczy. Żyje swoim wielkim 
prawem ponad czasem i interesem ro-
dzaju ludzkiego. Nieznane są jej katego-
rie litości i współczucia. Starsza od nas, 
chociaż złożona z komórek nam bliskich, 
traktuje nas z obojętnością doskonałą. 
Nie jest nam znana samoświadomość 
zwierząt, a cóż dopiero roślin. Nic nie 
wiemy o strachu i bólu ścinanych drzew, 
o wdzięczności podlanych róż. I Natura 
nie zna naszego języka, który sobie 
stworzyliśmy. Nie respektuje naszych 
praw i naszej woli. Jej głosem jest wybuch 
wulkanu, grzmot, fale tsunami, drżenie 
ziemi, wichry i szum lasu. W milczeniu 
znosi rany i zadany jej ból. Pozostawio-
na samej sobie, wolna od naszej ingeren-
cji pulsuje życiem nieustającym w rytmie 
własnym. Modyfikowana, poprawiana 
lub kaleczona przez człowieka pozosta-
je wierna nakazom pierwszym, usiłuje 
powracać do form wyjściowych” – pisał 
we wstępie do albumu profesor. Czyż te 
słowa nie brzmią dziś, w czasie światowej 
pandemii, szczególnie znamiennie? KW

Andrzej Strumiłło  
(1927–2020)
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LITURGIA TYGODNIA 
 (CYKL CZYTAŃ A, ROK II)

ŚW. KATARZyNA Z SIENy

Św. Katarzyna, dziewica i doktor Ko-
ścioła, jest patronką Europy. Urodziła 
się w 1347 r. we Włoszech. Była przed-
ostatnim z 25 dzieci w rodzinie. Od 
dzieciństwa była nadzwyczaj pobożna. 
W wieku siedmiu lat ofiarowała Bogu 
swoje dziewictwo. Kiedy miała 12 lat, 
po raz pierwszy doszło do konfrontacji 
z matką, która chciała, by Katarzyna 
wiodła życie jak wszystkie jej koleżan-
ki, by korzystała z przyjemności, jakich 
dostarcza młodość. Jednak Katarzyna, 
wbrew woli rodziców, obcięła sobie 
włosy i zaczęła prowadzić życie pokut-
ne. Mimo trudności piętrzonych przez 
rodzinę w 1363 r. wstąpiła do tercjarek 
dominikańskich. Modlitwa, pokuta 
i posługiwanie trędowatym wypełnia-
ły jej dni. W wieku 20 lat była już 
osobą w pełni ukształtowaną i wielką 
mistyczką. Pewnej nocy podczas mo-
dlitwy Chrystus dokonał z nią mistycz-
nych zaślubin, zostawiając jej jako 
trwały znak obrączkę. Odtąd Katarzy-
na stała się posłanką Chrystusa. Prze-
mawiała i pisała listy w imieniu Chry-
stusa do najznakomitszych osób 
ówczesnej Europy, zarówno duchownych, 
jak i świeckich. Ze względu na to zy-
skała wielu wrogów. Uważano za rzecz 
niespotykaną, by kobieta mogła tak 
odważnie przemawiać do kapłanów, 
biskupów, a nawet do papieży, ogłasza-
jąc się publicznie posłanką samego 
Chrystusa. Wezwano ją więc przed 
trybunał inkwizycji. Jednak ten nie 
dopatrzył się żadnego błędu w jej sło-
wach ani pismach. Gdy Sienę nawie-
dziła dżuma, Katarzyna oddała się 
posłudze zarażonym. Wówczas otrzy-
mała od Chrystusa stygmaty w posta-
ci krwawych promieni. Podczas licznych 
konfliktów rozgrywających się wtedy 
na terenie Italii i w samym Kościele 
Katarzyna pozostała orędowniczką 

pokoju, odegrała ważną rolę mediatora 
w trudnych negocjacjach z papieżem 
i kardynałami. Umarła z wyczerpania 
w wieku 33 lat. Jej kult rozpoczął się 
zaraz po jej śmierci.

WSPOMNIENIE ŚW. JóZEFA, RZEMIEŚLNIKA

Św. Józefa czcimy dwukrotnie w cią-
gu roku: w uroczystość Oblubieńca 
Maryi (19 marca) oraz 1 maja, jako 
wzór i patrona ludzi pracujących. Pius 
XII ogłosił święto Józefa rzemieślni-
ka w pierwszym dniu maja, nadając 
w ten sposób religijne znaczenie 
świeckiemu świętu pracy. To wspo-
mnienie jest wyrazem zrozumienia 
i poszanowania roli pracy w duchowym 
rozwoju człowieka, a także okazją do 
złożenia hołdu wartościom, które 
pozwalają ludziom pracować w poko-
ju, bez gwałtu i wyzysku. Całe swoje 
życie św. Józef spędził jako rękodziel-
nik i wyrobnik. Jego praca była zwią-
zana z budownictwem, z robotą w drew-
nie i w żelazie. W ten sposób Józef 
utrzymywał Najświętszą Rodzinę. 
Praca stała się równocześnie dla nie-
go źródłem uświęcenia. Był mistykiem 
nie przez kontemplację, pokutę czy 
dzieła miłosierdzia, ale właśnie przez 
zwyczajną codzienną pracę. Spełniał 
ją zapatrzony w Jezusa i Maryję. Dla 
nich żył, dla nich się trudził. Taki 
powinien być styl pracy każdego 
chrześcijanina. Praca ma przede wszyst-
kim rozwijać i uświęcać. Praca wy-
zwala z człowieka jego uzdolnienia, 
energię, inicjatywę. Jest szkołą wielu 
cnót osobistych i społecznych, takich 
jak: uczciwość, wytrzymałość, soli-
darność, cierpliwość, odwaga, współ-
praca. Praca łączy ludzi. Kościół 
wyniosił na ołtarze nie tylko władców, 
biskupów, papieży i zakonników, lecz 
także zapobiegliwych ojców, dzielne 
matki, rzemieślników, żołnierzy i rol-
ników. Wspomnienie świętego Rze-
mieślnika zachęca nas do odkrycia 
duchowego wymiaru naszych codzien-
nych obowiązków i nadania Bożego 
sensu swoim życiowym wysiłkom.
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QuIZ bIbLIJNy:

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 
(ŁK 24, 13–35)

1  Gdy tak rozmawiali (…), sam … 

przybliżył się i szedł z nimi (24, 15)

A  Jezus

b  Piotr

c  Anioł Boży

2  A myśmy się spodziewali, 

że On właśnie miał … (24, 21)

A  wybawić ludzi 

b  wyzwolić Izraela   

c  zejść z krzyża

3  [kobiety] opowiedziały, że 

miały … , którzy zapewniają, iż 
On żyje (24, 23)

A  spotkanie z żołnierzami

b  nocne sny

c  widzenie aniołów 

4  Czyż Mesjasz nie miał tego 

cierpieć, aby wejść do … ? (24, 26)

A  swej chwały

b  nieba  

c  na tron Izraela 

5  Pan rzeczywiście zmartwych-
wstał i ukazał się … (24, 34)

A  uczonym w Piśmie 

b  Szymonowi

c  niewiastom

RELIGIA
 Opracował Artur Markiewicz
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Komentarz 
biblijny

EMAuS  

Było oddalone od Jerozolimy o 11 km. 
Lokalizacja miejscowości o tej nazwie 
wymienionej w Ewangelii według św. 
Łukasza jest niepewna, ponieważ w Pa-
lestynie nazwę tę nosiło kilka miejsc. 
W każdej miejscowości o tej nazwie 
Krzyżacy budowali kościoły lub inne 
budowle religijne. W Emaus zmar-
twychwstały Chrystus ukazał się dwóm 
uczniom. Bibliści twierdzą, że są to Łu-
kasz i Kleofas, którzy słyszeli słowa Ma-
rii Magdaleny oraz Jana i Piotra o zmar-
twychwstaniu, ale je zlekceważyli i ode-
szli. Wcześniej „przeszli szkołę Jezusa”. 
Słyszeli słowa o błogosławieństwach 
i miłości, ale też o zgorszeniu z powodu 
krzyża. Po śmierci Jezusa opuścili Jero-
zolimę, w której doznali rozczarowania 
i przeżyli ogrom cierpienia. Ci dwaj 
uczniowie, zgodnie z obowiązującymi 
w Palestynie zwyczajami, zaproponowa-
li Jezusowi, by pozostał z nimi na noc-
leg. Zbliżał się zachód słońca i podróżo-
wanie, zwłaszcza w miarę oddalania się 
od Jerozolimy, stawało się niebezpieczne 
z powodu grasujących na drogach zbój-
ców. W podobnych sytuacjach Żydzi za-
praszali podróżujących rodaków na noc-
leg do swoich domów. Do dobrego tonu 
należało naleganie, by podróżny przyjął 
gościnę (por. Sdz 19, 5–9; 1 Sm 28, 23). 
Gościnność wymagała też zaoferowania 
gościowi chleba, bez względu na późną 
porę. Aczkolwiek odmówienie dziękczy-
nienia i rozdzielenie chleba należało do 
przywilejów głowy domu. Widzimy jed-
nak, że w Ewangelii uczynił to Chrystus 
– to znak dla uczniów, iż Zmartwych-
wstały jest głową wspólnoty wiernych 
– Kościoła. Natomiast kolacja w Emaus 
pokazuje, czym tak naprawdę jest msza 
święta – uprzywilejowanym sposobem 
trwania w obecności Jezusa Zmartwych-
wstałego.  KW

 
Spotkanie ze 
Słowem bożym

NIE ucIEKAJ 

Kto z nas nie chciałby się odciąć od 
bolesnej przeszłości? Zwłaszcza od tej 
grzesznej. Kto z nas nie chciałby od-
ciąć się od porażki i rozczarowania? 
Dwaj uczniowie w drodze do Emaus 
właśnie próbują to zrobić. Ze wzrokiem 
wbitym w ziemię rozpamiętują to, co 
się wydarzyło, i nie mogą się pogodzić 
z niezrealizowanym scenariuszem na 
życie, który układali w towarzystwie 
Mistrza z Nazaretu. Niestety… Zawie-
dli Mistrza, a Mistrz nie dowiódł swojej 
wszechmocy. Nie wiadomo, czy ucznio-
wie idą do Emaus, czy też chcą być jak 
najdalej od Jerozolimy. Są w drodze 
i niosą ciężar nie do uniesienia. W takiej 
właśnie chwili dołącza do nich Zmar-
twychwstały. Niczego im nie udowadnia 
i nie pociesza zbyt szybko. Cierpliwie 
wyjaśnia Pisma i łamie dla nich chleb. 
Dopiero wówczas otwierają się im oczy. 
Dopóki nie chcieli się pogodzić ze stra-
tą swoich wyobrażeń o Mistrzu i sobie, 
ich oczy były na uwięzi. Wzrok sięgał 
tylko granic własnej perspektywy, a ser-
ca były w stanie objąć jedynie granice 
swojej krzywdy i rozczarowania. Jakże 
to ludzkie! Jezus podchodzi do nas na 
ścieżkach naszego życia często pośród 
łez, jak do dezerterów chcących uniknąć 
rzeczywistości. W każdej Eucharystii 
cierpliwie i delikatnie wyjaśnia nam na-
sze życie w świetle swego Słowa i łamie 
dla nas Chleb. Nie musimy już więcej 
odcinać się od naszej przeszłości ani pa-
trzeć w przyszłość z rozpaczą. Cierpli-
wy, delikatny Pan pomaga nam pogodzić 
się z bolesną prawdą o nas i zarazem 
rozstać się z fałszywymi wyobrażeniami 
na swój temat. Dopiero z nim jesteśmy 
w stanie wrócić do miejsc, z których 
uciekaliśmy i od których chcieliśmy się 
odciąć, po to, żeby je przyjąć i otworzyć 
oczy na światło Zmartwychwstania.

NIEdZIELA
26 KWIETNIA

III niedziela wielkanocna
kolor biały

Dz 2, 14. 22–33 • Ps 16 • 1 P 1, 17–21 • † Łk 24, 13–35

PONIEdZIAłEK

27 KWIETNIA
dzień powszedni

kolor biały

Dz 6, 8–15 • Ps 119 • † J 6, 22–29

WTOREK

28 KWIETNIA
dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra 
chanela, prezbitera i męczennika, albo wspo-

mnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, 
prezbitera

kolor biały albo czerwony

Dz 7, 51 – 8, 1a • Ps 31 • † J 6, 30–35

ŚROdA

29 KWIETNIA
święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora 

Kościoła, patronki Europy
kolor biały

1 J 1, 5 – 2, 2 • Ps 103 • † Mt 11, 25–30

cZWARTEK

30 KWIETNIA
dzień powszedni albo wspomnienie św. Piusa V, 

papieża
kolor biały

Dz 8, 26–40 • Ps 66 • † J 6, 44–51

PIĄTEK

1 MAJA
dzień powszedni albo wspomnienie św. Józefa, 

rzemieślnika
kolor biały

Dz 9, 1–20 • Ps 117 • † J 6, 52–59

pierwszy piątek miesiąca

SObOTA

2 MAJA
wspomnienie św. Atanazego, biskupa, doktora 

Kościoła
kolor biały

Dz 9, 31–42 • Ps 116 • † J 6, 60–69

pierwsza sobota miesiąca

PAPIESKA INTENcJA

POWSZEchNA

Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem 
uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Grób św. Katarzyny ze Sieny 
w rzymskiej bazylice Santa 
Maria Sopra Minerva. Patronką 
Europy została ogłoszona 
przez Jana Pawła II.
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czy wiesz, że...
Same ziemniaki nie są 
zbytnio kaloryczne, a poza 
tym zawierają skrobię, 
witaminę C, potas i 
wapń. najważniejsze przy 
pilnowaniu diety jest to, 
jak przyrządzamy kartofle 
i z czym je podajemy. 
Kalorii dostarcza głównie 
omasta.
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4 średnie ziemniaki
2 jajka
100 g wędzonego albo solonego łososia 
50 g kwaśnej śmietany 10–18 proc.
kilka gałązek koperku lub 2 łyżeczki 
suszonego 
1/2 łyżeczki ziół prowansalskich
olej
sól, pieprz

NOWE  
SMAKI

Być może niebawem 

uda się rozpalić grill, 

więc mam dla was 

sałatkę zarówno na 

wiosenne imprezy, jak 

i rodzinny posiłek.

Smak słony tworzą sole sodu i potasu,  
a dokładnie kationy tych metali

Sałatka ziemniaczana  
z solonym łososiem 

Ziemniaki obieramy, myjemy, kroimy 
w średnią kostkę. Umieszczamy w formie 
do pieczenia, skrapiamy olejem. Dopra-
wiamy solą i pieprzem, dodajemy zioła 
prowansalskie. Pieczemy w nagrzanym 
do 2000C piekarniku przez 20–25 minut, 
aż będą całkowicie upieczone i zrumie-
nione. W międzyczasie gotujemy jajka na 
półtwardo: w rondelku umieszczamy 
jajka, zalewamy wodą i ustawiamy na 
ogniu; jak woda zacznie wrzeć, gotujemy 
jajka przez 6 minut. Zlewamy gorącą wodę 
i zalewamy zimną, aby schłodzić jajka. 
Łososia kroimy w plastry. W miseczce 
łączymy kwaśną śmietanę, koperek. So-
limy, pieprzymy i dokładnie mieszamy. 
Jeżeli dressing będzie się wydawał zbyt 
gęsty, dodajemy trochę wody. Gdy wszyst-
kie składniki są już gotowe, możemy 
serwować sałatkę. Na talerzu układamy 
porcję ziemniaków, na górze jajka pokro-
jone w ćwiartki jajko i plastry łososia. 
Polewamy dressingiem. (Podano skład-
niki na 2–3 porcje sałatki).

Sałatka ziemniaczana z jajkiem i łososiem, podana z dressingiem na bazie śmietany, to 
idealna kolacja albo dodatek do obiadu. Wydaje się banalna, ale smakuje wyjątkowo.  

łukasz Palkowski
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500–1000 g ulubionych owoców (np. jabłek, 
truskawek, rabarbaru, jagód)
50 g cukru 
1/2 łyżeczki cynamonu

kruszonka: 
50 g zimnego masła
100 g cukru
100 g mąki
1 cytryna

NOWE  
SMAKI

Wiosna to idealny 

czas na wypiekanie 

crumble. To nic innego 

jak owoce zapieczone 

pod chrupiącą 

kruszonką.

cytrynowe crumble  
z owocami 

Owoce myjemy i osuszamy, jeśli potrze-
ba, to obieramy ze skórki. Kroimy w ka-
wałeczki. Owoce zasypujemy cukrem 
i cynamonem, odstawiamy. Cytrynę 
dokładnie myjemy, sparzamy wrzątkiem. 
Za pomocą tarki o małych oczkach 
ścieramy skórkę. Uważamy, aby ścierać 
tylko żółtą część, bo biała jest gorzka. 
Wyciskamy sok z cytryny – do kruszon-
ki będziemy potrzebowali dwóch łyżeczek. 
Masło, cukier i mąkę umieszczamy 
w misie. Dodajemy startą skórkę z cy-
tryny i sok. Rozcieramy kruszonkę, musi 
to być dość krucha masa, która będzie 
przypominała mokry piasek. Im dłużej 
rozcieramy kruszonkę, tym większe 
grudki otrzymamy. Gdy zagniatam mak-
symalnie minutę, dwie, uzyskuję średniej 
wielkości kruszonkę. W formie do pie-
czenia wykładamy owoce wraz z sokiem, 
który zgromadzi się na dnie misy. Wszyst-
ko zasypujemy kruszonką. Pieczemy 
w rozgrzanym do 1800C piekarniku 
przez 30–35 minut. Serwujemy na 
ciepło z lodami. 

Smak kwaśny pochodzi od kwasów  
organicznych i nieorganicznych 

czy wiesz, że... 
Cytryna pochodzi z obszaru 
południowo-wschodnich 
Chin. Co ciekawe, obecnie 
już tam nie rośnie. Owoc 
ten jest krzyżówką limy 
i cytrona. największą 
cytrynę wyhodował  
w 2003 r. w Izraelu Aharon 
Shemoel – ważyła 5,26 kg.
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Chrupiące crumble o intensywnym smaku cytryny, do tego wszelkiego rodzaju owoce.  
To świetny deser, który polubi każdy. Podane z gałką lodów – uczta dla podniebienia!
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Spuściznę  
po Euro 2012 widać do dziś

Trzynaście lat temu zdecydowano, że Polska i Ukraina zorganizują piłkarskie 
mistrzostwa Europy. Nie było nad Wisłą istotniejszej imprezy sportowej.

Szymon dudek

SPORT
ANALIZA

To była najważniejsza koperta 
w historii Polski. 18 kwietnia 2007 
r. Michel Platini, prezydent UEFA 

(europejskiej federacji piłkarskiej), sto-
jąc w sali ratusza w Cardiff, gdzie wy-
bierano gospodarzy piłkarskich mistrzostw 
Europy w 2012 r., trzymał ją w rękach. 
W środku znajdowały się nazwy zwy-
cięskich krajów w głosowaniu członków 
Komitetu Wykonawczego UEFA. Gdy 
Platini ją otwierał, w sali panowała cisza. 
Krótka, kilkusekundowa. Zaraz przerwa-
ły ją słowa szefa UEFA oznajmiające 
światu wygranych. No i późniejszy wy-
buch radości polsko-ukraińskiej ekipy.

Atut sąsiadów

Ukraina i Polska nie były faworytem 
tamtego wyścigu. Do finałowej tury, 
która miała rozstrzygnąć się w Cardiff, 
zakwalifikowali się również Włosi (im 
przyznawano najwięcej szans na zwy-
cięstwo) oraz wspólna kandydatura 
Węgrów z Chorwatami. A jednak rzą-
dzący UEFA zaskoczyli wszystkich 
i przesunęli granice europejskiej piłki, 
bo nigdy wcześniej impreza takiej rangi 
w ich federacji nie odbywała się w miej-
scach tak wysuniętych na wschód.

Miała też polsko-ukraińska kandydatura 
dodatkowy atut. Nazywał się on Hryhorij 
Surkis, przewodniczył Ukraińskiemu 
Związkowi Piłki Nożnej, a także należał 
do Komitetu Wykonawczego UEFA. To 
była mocna karta. I Surkis zaraz wziął się 
do roboty, przekonując głosujących do 
poparcia jego kraju i Polski. 
Jak pokazuje historia organizowania 
wielu ostatnich wielkich imprez spor-
towych, igrzysk olimpijskich czy pił-
karskich mistrzostw świata, kiedy do-
chodziło do wyborów gospodarza, 
wcześniej przekupywano głosujących 
i dzięki temu można było liczyć na 
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wsparcie. Głośno mówi się o tym, że 
również Surkis nie próżnował, gdy za 
kulisami rozstrzygały się losy Euro 
w 2012 r. 
Czy Polska i Ukraina wygrały głosowa-
nie nieuczciwie? Nie ma na to żadnych 
dowodów. Ale widzieliśmy już, że w przy-
padku innych podobnych imprez nawet 
i po dłuższym okresie niż 13 lat wycho-
dzą na jaw nowe fakty, niezbyt dobrze 
świadczące o uczciwości oceniających 
kandydatury i ocenianych.

Szalony pomysł

Na czas rozstrzygnięć do Cardiff przyle-
ciały najważniejsze osoby z kandydujących 
krajów. Polskę reprezentował prezydent 
Lech Kaczyński, a spośród sportowych 
herosów byli zasłużeni: legenda lekkiej 
atletyki Irena Szewińska, piłkarze Wło-
dzimierz Smolarek czy Jerzy Dudek. 
Również oni podczas specjalnych wystą-
pień mieli przekonywać głosujących, że 
Polska i Ukraina to najlepszy wybór. 
Co ciekawe, polskiej misji nie wsparł 
wtedy inny z legendarnych piłkarzy, 
Zbigniew Boniek. Mówił o tym Michał 
Nykowski, szef sztabu projektu Euro 2012. 
– Odmówił jako jedyna z polskich gwiazd. 
Nie wiem, co nim kierowało. Kiedy zgło-
siliśmy się do niego, odpowiedział: „Nie 
mamy szans na Euro, dlatego jestem za 
Włochami”. Według niego to murowany 
kandydat na zwycięzcę. Byliśmy zszoko-
wani, ale to wybór pana Bońka. Bzdurna 
jest tylko jego argumentacja. Włosi muszą 
wygrać, bo mają stadiony, a my nie, phi 
– wyjaśniał Nykowski.
Po latach Boniek odniósł się do tamtych 
słów: – Wtedy tak myślałem, nie uwa-
żałem, abyśmy mieli szansę. Zresztą 
podobnie zaskoczony był prezydent 
UEFA Michel Platini. Nie doceniłem 
umiejętności Surkisa. Dlaczego dostali-
śmy Euro 2012? Bo ktoś nas kochał? Nie 
wierzyłem w taką siłę i możliwości 
Surkisa. Dla mnie Włosi pozostawali 
faworytem, byłem przekonany, że wy-
grają. I co, mam się tego wstydzić? Mó-
wienie, że im kibicowałem, to jednak 
manipulacja – zaznaczył Boniek.
A jak w ogóle powstał ten pomysł, wyda-
wało się szalony, organizacji Euro w Polsce 
i na Ukrainie? – Podczas wyjazdowego 

posiedzenia zarządu PZPN we Lwowie 
– opowiada były prezes polskiej federacji 
Michał Listkiewicz. – Tam w 2003 r. 
nadawano honorowe obywatelstwo Lwowa 
panu Kazimierzowi Górskiemu. Wtedy 
też odbyło się wspólne posiedzenie zarzą-
dów piłkarskich związków, polskiego 
i ukraińskiego. Po ceremonii uhonorowania 
pana Kazimierza pytanie zadał nam Sur-
kis: „A może byśmy tak wspólnie zorga-
nizowali mistrzostwa Europy?”. Spojrzeli-
śmy po sobie... Błyskawicznie podał 
założenia, pewne szczegóły. Ta poważna 
inicjatywa wyszła jednak od Ukraińców 
– wraca do początków Listkiewicz.

Spuścizna po Euro

Euro 2012 miało być impulsem dla 
polskiej piłki, by się rozwijała i osiągała 
wyniki na miarę potencjału. To akurat 
się nie udało. Dziś gdy popatrzy się na 
kluby polskiej Ekstraklasy, to można 
powiedzieć, że poziomem sportowym 
cofnęły się w porównaniu do tego, w ja-
kim miejscu były osiem lat temu. 
W tamtym turnieju zawiodła również 
reprezentacja Polski – po trzech spotka-
niach pożegnała się z mistrzostwami, 
rozczarowując miliony rodaków.
Jednak dziś, 13 lat po odważnej decyzji 
UEFA w Cardiff, widać inne jej efekty 
w Polsce – powstały setki kilometrów 
autostrad, odrestaurowano dworce kole-
jowe w miastach goszczących uczestni-
ków, a także postawiono cztery stadiony, 
by zagrali na nich najlepsi. Obiekty 
w Warszawie i Gdańsku są uważane za 
jedne z najładniejszych w Europie.  KW

MIchEL PLATINI, ówczesny prezydent uEFA (2007–2015), choć blisko zaprzyjaźniony m.in. ze Zbigniewem 
Bońkiem, nie wierzył w powodzenie polsko-ukraińskiej kandydatury. na zdjęciu z Rafałem Dutkiewiczem, 
prezydentem Wrocławia, w którym były rozgrywane niektóre mecze, i Grzegorzem Lato, prezesem PZPn.  
/ FOT. WIKIPEDIA

EuRO 2012 byłO PIERWSZĄ WIELKĄ 
IMPREZĄ SPORTOWĄ ORGANIZOWANĄ 
W POLScE. I mimo że wielu wątpiło w 
powodzenie organizacyjne, wszystko przebiegło 
bez większych problemów. Zagraniczni fani piłki 
wywieźli z Polski doskonałe wspomnienia, które 
przełożyły się na zwiększenie ruchu turystycznego. 
Zawiedli tylko polscy piłkarze. / FOT. WIKIPEDIA
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Wilnianin 
zwycięzcą 

ukraińskiego 
internetowego 

turnieju  
FIFA 20!

Koronawirus atakuje ludzi na całym świecie 
i łamie marzenia piłkarzy oraz serca fanów tego 
popularnego sportu. To z tego powodu zostały 

zatrzymane rozgrywki piłkarskie w prawie 
wszystkich państwach (Białoruś na razie zgrywa 
„bohatera”). Jednak najboleśniejszy cios zadano 

długo oczekiwanemu Euro 2020.

 
Aleksander borowik

W wieku 

16–17 lat grał 

w trzeciej lidze, 

w drugiej drużynie 

Žalgirisu,  

z którym jako 18-latek 

podpisał pierwszy 

kontrakt.

SPORT
REPORTAż

MARZENIEM dANIELA jest gra  
w rozgrywkach FIFA, ale już bez dżojstika… 
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Świat sportowy zamarł w bezruchu 
kwarantanny przez covid-19, który 
nie oszczędził także piłkarzy. Nie-

którzy się pochorowali i trafili do szpi-
tali, pozostałych zmroziła przymusowa 
samoizolacja albo dobrowolne poddanie 
się domowej kwarantannie.
Czołowe gwiazdy futbolu ofiarowują mi-
liony na pomoc w walce z tą zarazą, kluby 
czynią cięcia finansowe, z czym nawet 
zgadzają się piłkarze, bo bez takiej ogól-
noświatowej solidarności chleb powszedni 
oczywiście będzie, ale cieszące oczy i ser-
ca sportowe igrzyska – przynajmniej na 
razie – staną pod wielką niewiadomą.

FIFA 20 antidotum na stres 
kwarantanny

Piłkarze, każdy na swój sposób, szukają 
możliwości podtrzymania dotychczasowej 
formy sportowej. Jak się okazuje, można 
to robić… grając w superpopularną grę 
komputerową FIFA 20. Dla laików wy-
gląda to po prostu jako zabawa, ale dla 
piłkarzy to są skomplikowane ćwiczenia 
mózgu! Wbrew obraźliwym opiniom ten 
organ jest całkiem niepotrzebny w gania-
niu piłki po boisku. 
– Rozeznanie w możliwościach fizycz-
nych poszczególnych wirtualnych klu-
bów – ale z prawdziwymi składami 
drużyn – się przydaje. Umiejętne wy-
korzystanie tego w walce z przeciwnikiem 
po drugiej stronie monitora doprowadza 
do zwycięskiej euforii. Ale też do szału 
po porażce… – mówi „Kurierowi Wi-
leńskiemu” 23-letni Daniel Romanow-
skij, wilnianin o polskich korzeniach, 
który obecnie jest środkowym pomoc-
nikiem ofensywnym (bardzo ważna 
figura na szachownicy piłkarskiej, bo 
powinien bacznie obserwować ruchy 
swoich kolegów) w drużynie Olimpik 
Donieck.
– Mój klub gra w Kijowie, gdzie są bardzo 
dobre warunki bazowe, ale – co najważ-
niejsze – daje dobre możliwości zawodo-
wego rozwoju młodym piłkarzom. Trzeba 
też zaznaczyć, że ukraińskie mistrzostwa 
są w dziesiątce najlepszych mistrzostw 
Europy – zaznacza Daniel. 
W efektownym stylu wygrał ukraiński 
turniej FIFA 20 „Piłkarze kontra blogerzy” 
(16 drużyn), organizowany przez firmę 
bukmacherską Parimatch.com (Париматч).
– Gdy miałem trzy lata, otrzymałem od 
taty wspaniały prezent, PlayStation, więc 
grę FIFA znam doskonale. Stąd z miejsca 

dMITRIJ KARTASZOW, pierwszy trener Daniela, „wspaniały człowiek!”.

MARZENIEM dANIELA jest gra  
w rozgrywkach FIFA, ale już bez dżojstika… dLA ZRóWNOWAżONEGO, ale i ambitnego Daniela każdy mecz jest ważny. 
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zgodziłem się na udział w turnieju – zdra-
dza Daniel.

Zarobić można i na grze…  
na kanapie

Gracze losowali swoje zespoły – Danie-
lowi przypadł średniego poziomu fran-
cuski Lion, którego doprowadził na 
szczyt turnieju! Pozostawił pobitych na 
polu walki znanych piłkarzy i blogerów, 
jak np. lekkoatletycznego mistrza olim-
pijskiego (Rio de Janerio 2016 r., porę-
cze równoległe) Ołeha Werniajewa, 
któremu przypadł Manchester City, 
a którego rozgromił 18:0! Zwyciężył też 
mistrza Ukrainy, Szachtar Donieck – 
Danyłę Sikana (5:3). W finale pokonał 
gracza Desny (Czernihów) Władysława 
Ohirię –7:3. 
Gry toczyły się bardzo zawodowo – or-
ganizatorzy wirtualnie śledzili każdego 
gracza w dwumeczach (w domu i u prze-
ciwnika), sędziowie odgwizdywali błędy, 
a zawodowy komentator przekazywał 
internautom atmosferę zawodów.
Daniel zdobył nie tylko prestiżowy tytuł 
ukraińskiego mistrza FIFA 2020, lecz 
także 2 tys. dolarów! 
– Ot, tak siedząc sobie wygodnie na ka-
napie! – uśmiecha się do rozdziawionych 
ust swoich znajomych. 

– Moim pierwszym trenerem był Dmitrij 
Kartaszow – wspaniały trener i człowiek, 
z którym współpracuję do dziś. Z nim 
wygrywaliśmy wszystkie dziecięce (rocz-
nik 1996–1997) turnieje i byliśmy najsil-
niejszym zespołem Litwy – mówi Daniel.
Śmiało mogę potwierdzić słowa Daniela, 
że „Dima” (trenował także mego syna) 
jest nie tylko fachowcem przez wielkie F, 
lecz także doskonałym psychologiem 
dzieci – potrafi w czas i ochrzanić, i po-
chwalić, co jednak robił częściej.

Tata zaszczepił miłość do futbolu

W wieku 16–17 lat Daniel Romanowskij 
grał w trzeciej lidze, w dublerskiej druży-
nie mistrza Litwy wileńskiego Žalgirisu, 
z którym już jako 18-latek podpisał swój 
pierwszy zawodowy kontrakt. Później 
zadebiutował w podstawowym składzie 
tej drużyny w najwyższej lidze – A. Grał 
też w Utenisie Uciana i kowieńskim Stum-
brasie. Potem był serbski Zemun Belgrad.
– Grałem we wszystkich młodzieżowych 
reprezentacjach Litwy (od U-17 do U-21), 
miałem też dwa mecze w narodowej re-
prezentacji Litwy: z Gruzją i Armenią – 
skromnie zaznacza chłopak z Wilna.
Daniel z miłością mówi o swoich rodzicach, 
Pawle i Oldze, od których otrzymał swo-
je pierwsze zabawki – dziecięcą piłkę 

nożną i komputerową konsolę PlayStation. 
Śmieje się, że nie pamięta, jak bawił się 
ze swoją prawdziwą pierwszą zabawką 
– grzechotką w łóżeczku!
A jednak to tata był jego pierwszym 
trenerem i – jak mówi – to dzięki niemu 
urodził się futbolistą. Od dziecka zaszcze-
piono mu miłość do tego sportu. Paweł 
ciągał go na swoje mecze (Daniel zawsze 
ze sobą miał swoją piłkę), a potem już 
rywalizowali jeden na jednego. Najpierw 
w mieszkaniu, a potem to już na murawie 
przy bloku. No i z czasem syn przerósł 
zawodowo o głowę swego ojca piłkarza!

Mama najwierniejszym kibicem

– Mama zawsze była za moim wyborem 
życiowym, piłką nożną, i kibicowała na 
każdym moim meczu. Jeżeli nie mogła 
być wśród widzów na stadionie, to obo-
wiązkowo oglądała moje mecze w inter-
necie. Jestem jej bardzo wdzięczny za 
dotychczasowe i obecne gorące kibicowa-
nie! – mówi rozczulony Daniel.
No, a teraz ma większy luz w ograniczonej 
przez pandemię przestrzeni. Codziennie 
odbywa dwa, trzy treningi i jest pewien, że 
po tej kwarantannie będzie jeszcze lepszy! 
A tak po cichu (żeby nie zapeszyć) dodaje, 
że jego marzeniem jest gra w rozgrywkach 
FIFA, ale już bez dżojstika…  KW

W FuTbOLu, jak i we wszystkich sportach, nie zawsze wszystko jest fair play. Ręka przeciwnika…

Daniel 

z miłością mówi 

o swoich rodzicach, 

Pawle i Oldze, od 

których otrzymał 

swoją pierwszą piłkę 

nożną.
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GłóWKI
KuRIERA

SPOnSOR nAGRóD  
Ex Libris  
Galeria Polskiej Książki

Cotygodniowe losowanie nagród za 
rozwiązanie krzyżówki. Kupon 
z rozwiązaniem krzyżówki można 
nadsyłać do 1 maja na adres redakcji: 
„Kurier Wileński”, Birbynių g. 4A, LT-02121 
Wilno. Wyniki zamieścimy 9 maja.

ROZWIĄZANIE 
KRZyżóWKI 
WIELKANOcNEJ  
 
POZIOMO: PISAnKA, KOKA, ASnyK, 
RODOWóD, ZAPORA, ŻOnKOŚ, 
KAMILA, LEnISTWO, OWOCE, JEREMI, 
KLATA, PunKT, MĘKA, ODA, SALDA, 
ORATOR, GRA, CAMEL, GROMADA, 
TOnIK, RADCA, TERROR, BOLEK, OnO, 
TuSK, TABOR, KRAB, SZOPA, SuZIn, 
POL, ALA, KOnIn, SADyBA, OKA, 
PAnIE, KATE, BORIS, MOTOROLA, 
SKARPA, PARyS, PAD, KAnWA, BAnER, 
WATA, ARIA, WAnIA, WyŁOM, 
PAnTERKA, OMEn, KIESA, KOSZyK, 
ELEnI, SMAK, ELEW, LOK, EKOLOG

PIONOWO: KOLORyT, ZAKąSKA, 
ZAWADA, ETOLA, KARP, RAMOTA, 
TRuPA, BAnIAK, KOPICA, CORSA, 
PORWAnIE, PODOLE, SAnOK, KARPA, 
TELE, HIKORA, PAMIR, SOnIA, WESELE, 
SAWA, JuLEK, TunIS, BARAnEK, LEnDL, 
BAZIE, PAnK, IWO, nADŻERKA, ROBIn, 
MAnIAK, IKS, OnET, GALOn, KOREA, 
OSLO, AnOnIM, ORDER, SATyR, SMOG, 
KSI, ROCK, PATOS, WOZAK, KnOT, 
MAMA, KODER, WyMyK, ŚWIĘTA, 
ORLy, OPAŁEK, KODDnA, BALATOn, 
KARA, OBCA, ADAM  

hASłO: ZMARTWychWSTAł PAN 
PRAWdZIWIE, ALLELuJA!

Wśród Czytelników, którzy nadesłali 
prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki 
Wielkanocnej, została rozlosowana 
nagroda książkowa, którą ufundowało 
wydawnictwo Ex Libris. 

ZWyCIĘŻCZynIą ZOSTAŁA  

JANINA RucZyŃSKA   
(Wilno). 

nagrody prosimy odebrać w redakcji 
w ciągu 14 dni po zakończeniu w kraju 
kwarantanny.  

uwaga, osoby przysyłające rozwiązanie 
krzyżówek prosimy o podanie imienia, 
nazwiska, adresu, a także w miarę 
możliwości – numeru telefonu. 
W losowaniu nagród za rozwiązanie 
krzyżówki nie mogą uczestniczyć 
pracownicy redakcji ani członkowie ich 
rodzin.    

uŁOŻyŁ Roman Głowacki 



MOJE DZIECKO 
W OBIEKTYWIE

Konkurs „Moje dziecko 
w obiektywie"

Imię, nazwisko ________________________________________
_____________________________________________________
Dzień, miesiąc, rok urodzenia ____________________________
_____________________________________________________
Adres, telefon _________________________________________
_____________________________________________________
Krótki podpis pod zdjęcie _______________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Czekamy na  zdjęcia Waszych pociech! 
Wiek dziecka nie może przekraczać 10 lat 
(w dniu 1 czerwca 2020 r.). 
Zdjęcia mogą być czarno-białe lub kolorowe, 
dowolnego formatu i dobrej jakości! 
Prosimy, aby każde zdjęcie było podpisane 
na wyciętym z gazety, niekserowanym kuponie. 
Do finału trafi tyle dzieci, ile lat liczy  
jedyny polski dziennik na Litwie. 
Wyłonimy więc aż 67 finalistów!

UWAGA! 
Nie będą przyjmowane zdjęcia 
 
wysłane pocztą elektroniczną.
Wyniki konkursu ogłosimy
 przed 1 czerwca. 

Zdjęcia prosimy wysyłać do 30.04.2020
 
na adres redakcji Kuriera Wileńskiego”: 

 ”
Birbynių 4a, 02121-30,  Vilnius
z dopiskiem „Moje dziecko  w obiektywie”
lub przynieść  osobiście do działu promocji . 
(tel. 260 84 44).

Oliwia 
Stelmach

 (r. wileński)
„Gotuję, wypiekam,
 bo na gości zawsze 

czekam”


