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Tak! Tak jest u nas!
Rolnicy wnerwieni do
czerwoności spadającymi cenami skupu mleka
wylewają je na ziemię.
No, to teraz przynajmniej wiemy, jak się robi
ptasie mleczko.
Ale żarty na bok. Ten
protest rolników jest
burzliwie postrzegany
przez opinię społeczną:

„Jak to? Marnować dobro? Toż to grzech!”.
I owszem, ale rolnik
nie może – ot tak sobie
– rozdawać „zielonego”
mleka. Są od tego różne regulacje prawne. A
tymczasem sprzedawcy
mleka, w trosce o dobro
ludzi (?!) – np. taka Maxima – deklarują zmniejszyć swoje zyski o 15 proc.
(a propos, a jak wysoka
jest Państwa marża?) i zapraszają do dołączenia do
akcji producentów mleka.
Naturalne mleko w
skupie tanieje z każdym
miesiącem. W kwietniu
rolnikom płacono średnio po 282 euro za tonę
(9,2 proc. mniej w porównaniu do miesiąca
poprzedniego), czyli po

0,282 euro za 1 litr mleka
(zawartość tłuszczu 4,25
proc. i białka 3,36 proc.).
Pamiętacie, ile płacicie w
sklepie za litr mleka o takim „oprocentowaniu”?
Więc do kogo ta gadka
o solidarności w dobie
nadciągającego kryzysu
powirusowego?
Niedawno
pewien
markowy,
niemiecki
browar, dusząc się od
nadprodukcji,
rozdawał wszystkim chętnym
swoje bogactwo w kolorze bursztynu. Na Litwie,
przed laty, kiedy była
jabłkowa „klęska urodzaju”, ludzie wywieszali
na płotach ogłoszenia w
rodzaju „Zapraszamy –
zbierz i zabierz!”.
A teraz…

Trzy pytania do...
…Donaty Visockaitė-Laurinčikienė, pracowniczki
działu marketingu Centrum Sportu i Zdrowia Impuls

Redaktorzy dyżurni: Rajmund
Klonowski, Alicja Klonowska

RRozmawiała Justyna Giedrojć

DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

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

1. Pomimo pandemii
i ogłoszonej z powodu
niej kwarantanny powoli wracamy do normalnego życia. Czy ludzie
nie będą się bali wrócić
do klubów fitness?
Siłownie i baseny stanowią niewątpliwie skupiska ludzi, ale zadbaliśmy o to, by nie stanowiły
zagrożenia w obecnej
sytuacji. Uwzględniliśmy
wiele aspektów.
2. Jakie to są aspekty?

Bardziej niż dotychczas zadbamy o bezpieczeństwo i higienę
podczas korzystania z siłowni czy basenu. Zgodnie z obowiązującymi na
okres kwarantanny zasadami, zapewniamy każdemu klientowi obszar
powierzchni nie mniejszy niż 5 mkw, będziemy
także ograniczali liczbę
osób na siłowni czy basenie. Pod nieobecność
klientów pomieszczenia
będą poddawane dezynfekcji, która wyeliminuje
do 99,9 proc. bakterii i
wirusów. Zapewnimy też
lepszą niż dotychczas
cyrkulację
powietrza
podczas treningów.

3. Kiedy wznawiacie
działalność?
Już 20 maja otworzymy centra Impuls przy
ul. Kareivių i Asanavičiūtės. Nasi instruktorzy zapraszają też na
darmowe treningi online na platformie Homefit.lt. Startuje także nasz nowy projekt
– bezpieczne treningi
na świeżym powietrzu w
parku Ozas.
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Imieniny
19 maja:

Augustyna, Bernarda,
Celestyna, Cyriaka,
Dunstana, Iwony, Jana,
Kryspina, Mikołaja, Piotra,
Potencjana, Urbama,
Teofila

20 maja:

Aleksandra, Asteriusza,
Anastazego, Bernardyna,
Bromira, Bronimira,
Elfryda, Józefa, Karola,
Kolumba, Rymwida,
Saturnina, Teleleusza,
Teodora, Wiktorii

Cytat dnia
Bazylika Świętego Piotra w Watykanie w poniedziałek, 18 maja, znów została otwarta
dla zwiedzających Fot. EPA-ELTA

Apel o oddawanie krwi
W szpitalach na Litwie
brakuje krwi – alarmuje
Narodowe Centrum Krwiodawstwa. Po weekendzie
szczególnie duży jest deficyt krwi grup 0 RhD- oraz
A RhD+ . Liczba osób honorowo oddających krew
w czasie epidemii znacznie
spadła. Krwi brakuje nie
tylko dla zakażonych koronawirusem, ale również
do zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb innych
chorych.
Narodowe
Centrum
Krwiodawstwa
wystąpiło z apelem o oddawanie
krwi. Po weekendzie sytuacja jest wyjątkowo trudna.
Krwi brakuje szczególnie

w szpitalach Wilna i Kowna, gdzie liczba pacjentów,
a co za tym idzie – również
zapotrzebowanie na krew
są największe. Obecnie najbardziej brakuje krwi grup
O RhD- i oraz A RhD+.
Krew można oddawać
w centrach krwiodawstwa w Wilnie, Kownie,
Kłajpedzie, Poniewieżu i
Szawlach. W Wilnie krew
można oddać w siedzibie
Narodowego
Centrum
Krwiodawstwa (NCK) (ul.
Žolyno 34) od poniedziałku do piątku od godz. 10
do 17, w punkcie poboru krwi NCK w centrum
handlowym
Wileński
Centralny Sklep Uniwer-

salny (ul. Upės 9) od poniedziałku do soboty – od
godz. 11 do 19, w niedziele
– od godz. 12 do 16.
Punkt poboru krwi w
Klinikach Santaros jest
obecnie nieczynny.
Przypominamy, że dawcą krwi może zostać osoba
zdrowa w wieku od 18 do
65 lat, która waży nie mniej
niż 50 kg. Osoba, która zdecydowała się oddać krew,
powinna być wypoczęta, po
spożytym posiłku. Nie wolno oddawać krwi na czczo.
Należy mieć przy sobie
dokument potwierdzający
tożsamość – kartę tożsamości lub paszport.
Wilnoteka.lt

2019 m. gruodžio 13 d. buvo publikuotas straipsnis „Baigiamos sutvarkyti Vilnios upės pakrantės“. Informuojame, kad projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

„Jeśli kraje się zrelaksują,
a chęci pozwolenia obywatelom na podróżowanie
jest coraz więcej, to utrzymanie warunków kwarantanny – szczególnie
kontrola przybywających,
nadzór i izolacja – pozostanie aktualne jeszcze
bardzo długo. Litwa mogłaby znieść kwarantannę,
gdybyśmy byli odizolowaną wyspą i nikt nie mógłby
do nas przyjechać. Ale
skoro nie jesteśmy tacy,
musimy zachować czujność” – podczas konferencji prasowej powiedział
minister zdrowia Aurelijus
Veryga.

Liczba dnia

200

euro – takie
jednorazowe
świadczenie
pieniężne otrzymają
emeryci, osoby wspierane socjalnie i poszukujące pracy
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100. rocznica urodzin
św. Jana Pawła II
Ilona Lewandowska
Rok 2020 obchodzony jest zarówno w Polsce, jak i na Litwie
jako rok Jana Pawła II. W obu krajach nie mogło w związku z tym
zabraknąć wydarzeń o charakterze państwowym. Szczególnym
sposobem upamiętnienia ważnej
dla Polaków i Litwinów rocznicy
był list napisany wspólnie przez
prezydentów obu krajów.
„My, Polacy i Litwini, przywiązujemy do postaci św. Jana Pawła
II ogromne znaczenie. Jest dla nas
symbolem, świadkiem historii,
ale także uznajemy w nim współtwórcę wolności naszego regionu.
Jego pierwsza podróż apostolska
do Polski, wraz z dźwięcznymi
słowami »Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze tej ziemi«, miała wpływ nie tylko na Polskę, ale i
na litewskie dążenie do wolności.
Rozpoczęła proces, który doprowadził do upadku komunizmu i
odzyskania niepodległości” – pisali Andrzej Duda i Gitanas Nausėda.
Całość wspólnego listu prezydentów Polski i Litwy można przeczytać na str. 8 dzisiejszego wydania „Kuriera Wileńskiego”.
W dniach poprzedzających
rocznicę wiele uwagi postaci św.
Jana Pawła II poświęcają także media, nie tylko polskie, ale
również litewskie, w tym nadawca publiczny LRT. Prezentowane
są filmy dokumentalne o papieżu, przygotowywane są specjalne audycje telewizyjne i radiowe.
Nowe propozycje przygotowano
także dla wilnian. Od poniedziałku, 18 maja, w Muzeum Dziedzictwa Sakralnego działa ekspozycja
poświęcona Janowi Pawłowi II.

18 maja setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, pomimo pandemii
świętowano w wielu zakątkach świata. Wiele wydarzeń, także tych zorganizowanych przez lokalne, polskie społeczności, odbyło się również na Litwie.

Pamięć świętego wspólną modlitwą w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w
Wilnie uczciła również AWPL-ZChR Fot. Marian Paluszkiewicz
Natomiast w dzwonnicy katedry
wileńskiej można obejrzeć dary,
które przekazał Ojciec Święty Kościołowi Litewskiemu i Litwie oraz
ornat, w którym papież odprawiał
msze świętą w Wilnie, w parku na
Zakrecie.
Pomimo ograniczeń wynikających z pandemii ze świętowania
rocznicy nie zrezygnowali mieszkający na Litwie Polacy. Nie zabrakło wydarzeń o charakterze
lokalnym, które, chociaż nie mają
masowego wymiaru, są ważnym
symbolem pamięci o dziedzictwie
Jana Pawła II w różnych częściach
Wileńszczyzny.
Już od 15 maja w Solecznikach,
przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, można oglądać wystawę
„Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”. Wystawa została przygo-

towana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Jana Pawła
II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji przypadającego w październiku 2018 r. 70. jubileuszu objęcia
przez Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego i 40. rocznicy
wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Na Wileńszczyźnie prezentowana
jest dzięki Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego.
Obchody rocznicy zorganizował
również Oddział Miejski ZPL. Pomimo niesprzyjających warunków – nie
tylko pandemii, ale również ulewnego deszczu i wiatru, reprezentanci
wileńskiego oddziału wraz z przedstawicielami polskiej placówki dyplomatycznej udali się w przeddzień
urodzin papieża na pielgrzymkę rowerową z Wilna do Kowalczuk.
5. >>
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4.>>

– Pontyfikat Jana Pawła II głęboko zapisał się w dziejach Kościoła.
Jednym z jego charakterystycznych rysów była wielka liczba pielgrzymek, jakie odbył Jan Paweł II,
odwiedzając wierzących na całym
świecie. Właśnie dlatego postanowiliśmy zorganizować rowerową
pielgrzymkę, by uczcić ważną dla
nas rocznicę – mówi dla „Kuriera
Wileńskiego” Marek Kubiak, prezes
Oddziału Miejskiego ZPL.
Ze względu na nadal obowiązującą kwarantannę, organizatorzy
postanowili, że ograniczą liczbę
uczestników pielgrzymki.
– Nie chcemy organizować imprezy masowej, w jakikolwiek
sposób powodować zagrożenia,
dlatego w drogę wyruszyła bardzo
niewielka grupa osób, która symbolicznie uczciła papieża w imieniu całego oddziału miejskiego –
wyjaśnia Kubiak.
Grupa rowerzystów, w skład
której weszli również konsul RP
na Litwie, Marcin Zieniewicz i
kierownik Instytutu Polskiego w
Wilnie, Paweł Krupka, wyruszyła
po Mszy św. z placu Jana Pawła II.
Przed drogą uczestników wyjazdu
pobłogosławił proboszcz parafii
Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
ks. prałat Wojciech Górlicki.
Celem pielgrzymów były oddalone o 30 km od Wilna Kowalczuki,
miejsce, gdzie już w 2007 r. stanął
pierwszy na Litwie pomnik Jana
Pawła II. Przy pomniku pielgrzymi złożyli kwiaty i pomodlili się
wspólnie z proboszczem, ks. Janem Czerniawskim.
Rocznicę uczcił także Oddział
Trocki ZPL. Po Mszy św. w Bazylice
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach przedstawiciele związku, wspólnie z Pałacem
Kultury w Trokach, złożyli kwiaty
przy pomniku papieża, zapalili
znicze. Nie zabrakło również programu artystycznego.
– Mamy dobre warunki do świętowania, bo nasza bazylika może
nawet w warunkach kwarantanny pomieścić bardzo wiele osób.
Podobnie jednak jak inni organizatorzy wydarzeń związanych z
rocznicą, nie ogłaszaliśmy szeroko
naszych planów, zaprosiliśmy bez-

– Pontyfikat Jana Pawła II głęboko zapisał się w dziejach Kościoła – powiedział
„Kurierowi Wileńskiemu” Marek Kubiak Fot. Marian Paluszkiewicz
pośrednio ok. 30 osób z poszczególnych kół. Wszystko ze względu
na bezpieczeństwo. Dla mnie osobiście ważne jest, że mamy możliwość choćby w taki sposób upamiętnić człowieka, który dał nam
tak wiele i którego śmierć głęboko przeżywaliśmy – komentuje
dla „Kuriera Wileńskiego” Renata
Krasowska, wiceprezes trockiego
oddziału ZPL.
Pamięć świętego uczciła rów-

nież Akcja Wyborcza Polaków na
Litwie – Związku Chrześcijańskich
Rodzin wspólną modlitwą. Msza
św., która odbyła się w poniedziałek 18 maja o godz. 15.00 w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Wilnie,
również – z przyczyn oczywistych
– nie mogła zgromadzić tłumów.
Organizatorzy zachęcali jednak
do łączenia się uczestnikami zgromadzonymi w kościele za pośrednictwem internetu.

Grupa rowerzystów wyruszyła w niedzielę po Mszy św. z placu Jana Pawła II
Fot. Marian Paluszkiewicz
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Kum oskarża Narkiewicza
o nieuczciwość
Antoni Radczenko
Minister i działacz AWPL-ZChR
zwrócił się do prokuratury z wnioskiem o zniesławienie. Sprawę bada
STT.
Z dziennikarskiego śledztwa wynika, że Jarosław Narkiewicz, będąc
w latach 2007–2008 wicedyrektorem administracji stołecznego
samorządu, ustawiał przetargi na
remonty polskich oraz rosyjskich
szkół i przedszkoli w ten sposób, że
wygrywała je spółka Sodžiaus būstas,
należąca do biznesmena Aleksandrasa Ribnikovasa. Jak później ustalili dziennikarze portalu 15min.lt,
Narkiewicz wraz z żoną są rodzicami
chrzestnymi córki biznesmena.

Minister łączności Jarosław Narkiewicz znalazł
się w epicentrum skandalu korupcyjnego. Portal
publicznego nadawcy LRT w ubiegłym tygodniu
opublikował śledztwo dziennikarskie, z którego
wynika, że Narkiewicz ze spółką budowlaną, zajmującą renowacją jego domu w Trokach, rozliczał
się poprzez przetargi publiczne.
rzuty, twierdząc, że remont robili rodzice, a on właścicielem posiadłości
został dopiero w 2016 r. Minister w
ubiegły piątek zwrócił się do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postępowania o zniesławienie.
„Moja odpowiedź jest prosta – to
jest ciąg dalszy zorganizowanego pomówienia (…). Jeszcze jesienią nasz
zespół rozpoczął sporą liczbę dochodzeń i audytów. Jednym z nich był
audyt dotyczący elektryfikacji tras
kolejowych” – tłumaczył minister
dziennikarzom.
Równolegle pojawiło się oświadczenie Służby Badań Specjalnych
(STT), gdzie poinformowano opinię

publiczną, że sprawa z przetargami
jest badana.
„Omawiana dzisiaj sprawa jest
znana STT. Teraz jest prowadzone
dochodzenie, na razie nikt nie jest
podejrzany. W ramach dochodzenia dążymy do zbadania posiadanych danych, zebrania dodatkowej
informacji. Chcemy ocenić, czy
doszło do złamania prawa. Bardziej detaliczna informacja nie jest
upubliczniana, aby nie zaszkodzić
prowadzonemu dochodzeniu” – poinformowała agencję informacyjną
ELTA Renata Keblienė z działu komunikacji STT.
7.>>

RENOWACJA SZKÓŁ, REMONT DOMU

W latach 2008–2012, z krótką
przerwą, wicedyrektorem administracji rejonu trockiego była żona
teraźniejszego ministra, Irena Narkiewicz. Przetargi na remont instytucji oświatowych w rejonie trockim
również wygrywała spółka Ribnikovasa. Ogółem firma Sodžiaus būstas
wyremontowała 15 szkół i przedszkoli w Wilnie i rejonie trockim.
Aleksandras Ribnikovas twierdzi,
że w zamian za ustawione przetargi
musiał wyremontować dom w Trokach, który wówczas należał do rodziców Jarosława Narkiewicza. Zdaniem przedsiębiorcy, remont domu
kosztował ponad 100 tys. euro (suma
wygranych przez jego spółkę przetargów wynosi ponad milion euro).
Przed kilkoma laty firma Sodžiaus
būstas ogłosiła upadłość.
Narkiewicz odrzucił wszelkie za-

Minister w ubiegły piątek zwrócił się do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie
postępowania o zniesławienie
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KOALICJA BRONI MINISTRA

Premier
Saulius
Skvernelis
oświadczył, że minister Narkiewicz
ma pełne jego zaufanie. „Nie widzę, żadnego skandalu. Widzę bajkę
skonstruowaną na podstawie wstępnych danych. Tym powinny zająć się
odpowiednie instytucje” – powiedział
szef rządu.
Specjalne oświadczenie wydała
starosta frakcji AWPL-ZChR, Wanda
Krawczonok. „Frakcja AWPL-ZChR
wyraża ubolewanie z tego powodu,
że litewski, publiczny nadawca radiowo-telewizyjny
upowszechnia
informacje niezgodne z prawdą. Dzisiejszy atak wymierzony w ministra
można tłumaczyć opublikowanymi
dzisiaj wynikami audytu przeprowadzonego przez ministerstwo łączności w związku z możliwym roztrwonieniem kwoty ponad 100 mln euro z
budżetu państwa przez zespół byłego
ministra, R. Masiulisa, poprzez organizowanie nieprzejrzystych przetargów w przedsiębiorstwach podlegających resortowi, zwłaszcza w SA
Koleje Litewskie oraz przedsiębiorstwie Poczta Litewska. Tym samym
LRT stanęło w obronie możliwych
schematów korupcyjnych ugrupowania byłego ministra Rokasa Masiulisa” – napisała posłanka.
Lider AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski oświadczył, że ma wątpliwości, czy rzekomy przedsiębiorca
jest zdrowy psychicznie, ponieważ
przede wszystkim „oskarża sam siebie”. Polityk dodał, że partia nie planuje odwołać ministra ze stanowiska.
Natomiast zupełnie inne stanowisko ma ośrodek prezydencki. „Służby
powinny wykonać swoją pracę i nie
będę się wtrącał w ich działalność.
Mam nadzieję, że szybko poznamy
wnioski. Wówczas mam nadzieję,
że zostaną przyjęte odpowiednie
decyzje. Swoje zdanie o tym ministrze wypowiedziałem się jeszcze w
listopadzie ubiegłego roku. Chyba
rozumiecie, że nigdy nie zmieniałem
swego zdania. Minister ma na swym
koncie mnóstwo problemów. Jego
działalność wskazuje, że nieodpowiednio wykonuje swoją pracę. Jest
mnóstwo skandali i skandalików”
– skomentował sprawę Gitanas Nausėda.

Michał Mackiewicz
SPRAWA MACKIEWICZA

Wcześniej Tomaszewski niejednokrotnie twierdził, że jego partia
nigdy nie była zamieszana w żadne
afery korupcyjne. W ubiegłym roku
jednak pod adresem Narkiewicza
posypały się zarzuty dotyczące m.in.
wizyty w Abu Zabi, opłacanie obiadów z funduszy spółek skarbu państwa podlegających ministerstwu
komunikacji, rzekomego zamieszkiwania córki, Karoliny Narkiewicz,
w hotelu sejmowym, możliwego
dopuszczenia się konfliktu interesów z powodu wyasfaltowania ulicy,
przy której mieszka premier Saulius
Skvernelis. Właśnie te zarzuty spowodowały, że prezydent Litwy stracił
zaufanie do ministra i zaapelował do
koalicji rządzącej o jego zmianę.

Saulius Skvernelis
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Zupełnie inne stanowisko
ma ośrodek prezydencki.
„Służby powinny wykonać
swoją pracę i nie będę się
wtrącał w ich działalność.
Mam nadzieję, że szybko
poznamy wnioski. Wówczas
mam nadzieję, że zostaną
przyjęte odpowiednie decyzje. Swoje zdanie o tym
ministrze wypowiedziałem
się jeszcze w listopadzie
ubiegłego roku.
Warto również przypomnieć, że
Jarosław Narkiewicz nie jest pierwszym przedstawicielem AWPL-ZChR, który został oskarżony o nieuczciwość. Obecnie w Polsce toczy
się postępowanie sądowe również
przeciwko Michałowi Mackiewiczowi, któremu zarzuca się fałszowanie faktur przy rozliczaniu dotacji z
Polski. Przed dwoma laty Fundacja
„Pomoc Polakom na Wschodzie”
poinformowała, że w trakcie audytu ponad 120 dokumentów zarządu
głównego ZPL, wraz z potwierdzeniami przelewów z trzech lat, zostało
zakwestionowanych. Sprawa dotyczyła druku biuletynu ZPL „Nasza
Gazeta”. Z obliczeń fundacji wynika,
że w ramach nieprawidłowości przy
rozliczaniu „zniknęło” ponad 127 tys.
złotych.
Mackiewicz odrzucił wszelkie
zarzuty. Twierdził, że jest niewinny,
a oskarżenia są niczym innym, jak
„zorganizowaną, antypolską działalnością”. Co prawda, prezes ZPL nie
stawił się w prokuraturze w Warszawie, aby wyjaśnić nieporozumienia
w rozliczeniach, zasłaniając się immunitetem poselskim.
„Nie jestem chłopczykiem, żeby
można było na mnie kiwnąć palcem.
Jestem parlamentarzystą innego
kraju, jeżeli prokuratura w Polsce ma
do mnie jakieś pytania, powinna wysłać oficjalne pismo do prokuratora
generalnego na Litwie, który wyjaśni
procedury wobec posła, który jest objęty immunitetem” – mówił Mackiewicz podczas zjazdu ZPL przed dwoma laty.
Fot. Marian Paluszkiewicz
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List prezydentów Polski i Litwy na
jubileusz 100-lecia urodzin Jana Pawła II
Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II prezydent Polski Andrzej
Duda i prezydent Litwy Gitanas Nausėda napisali wspólny list. Poniżej publikujemy pełną treść listu:
Szanowni Państwo!
Drodzy Rodacy!
Osiemnastego maja 1920 roku
w Wadowicach przyszedł na świat
Karol Wojtyła – późniejszy Święty
papież – Jan Paweł II. Filozof i porywający mówca. Robotnik i duszpasterz inteligencji. Poeta i mąż stanu.
Obrońca fundamentalnych wartości
moralnych i chrześcijańskiej tożsamości Europy. Zwierzchnik Kościoła
katolickiego, który odważnie i twórczo wdrażał reformy Soboru Watykańskiego II. Niestrudzony pontifex – budowniczy mostów w świecie
trapionym podziałami i konfliktami.
Był jedną z najważniejszych postaci
XX wieku. Jego nauczanie oraz osobiste świadectwo życia wciąż poruszają serca i umysły milionów ludzi
na całym świecie. Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejm Republiki Litewskiej ogłosiły rok 2020
rokiem Jana Pawła II. Rządy i społeczeństwa Polski i Litwy przygotowały wiele wydarzeń dla uczczenia tej
rocznicy.
My, Polacy i Litwini, przywiązujemy do postaci św. Jana Pawła II
ogromne znaczenie. Jest dla nas
symbolem, świadkiem historii, ale
także uznajemy w nim współtwórcę wolności naszego regionu. Jego
pierwsza podróż apostolska do Polski, wraz ze dźwięcznymi słowami
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze tej ziemi”, miała wpływ nie
tylko na Polskę, ale i na litewskie
dążenie do wolności. Rozpoczęła proces, który doprowadził do
upadku komunizmu i odzyskania
niepodległości.  
Jeszcze jako biskup krakowski
Karol Wojtyła żywo interesował się
biegiem wydarzeń na Litwie, czytał wychodzącą wówczas w podziemiu w ZSRR „Kronikę Kościoła
Katolickiego na Litwie”. Później pa-

„My, Polacy i Litwini, przywiązujemy do postaci św. Jana Pawła II ogromne
znaczenie” – we wspólnym liście wskazali prezydenci Polski i Litwy
Fot. Jakub Szymczuk/KPRP
pież Jan Paweł II mianował biskupem pomocniczym Kowna, a następnie arcybiskupem metropolitą
kowieńskim, odważnego inicjatora
i redaktora „Kroniki”, o. Sigitasa
Tamkevičiusa SJ.  
Podróż apostolska Jana Pawła
II we wrześniu 1993 r., pierwsza w
dziejach Litwy wizyta Papieża, stała
się dla odbudowującej swoją niepodległość Litwy wielkim moralnym i
dyplomatycznym wsparciem. Papież
modlił się na Cmentarzu Antokolskim przy mogiłach nowych litewskich bohaterów – ofiar sowieckiej
agresji ze stycznia 1991 roku. Odwiedził wszystkie najważniejsze miejsca
– źródła duchowej siły Litwinów.
Sformułował też wówczas tezy
programu do budowania dobrosąsiedzkiej przyszłości dla Polaków
i Litwinów, dwóch chrześcijańskich narodów tak sobie bliskich,
połączonych więzami sąsiedztwa,
przyjaźni i braterstwa. Pamiętamy

te słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane wówczas w Wilnie: „Polacy i
Litwini są powołani do współpracy
i przede wszystkim do słuchania
siebie nawzajem, aby dzięki temu
wzrastała w nich jedna wiara, ta
sama nadzieja i wszystko jednocząca miłość”.
Świętując wspólnie w Polsce
i na Litwie 100. rocznicę urodzin
Jana Pawła II, świętego Papieża z
Polski, chcemy w duchu kultury
solidarności, czerpiąc z jego dziedzictwa, nadal podejmować starania, aby kształtować przyszłość naszych państw i narodów w Europie
w duchu chrześcijańskiej antropologii św. Jana Pawła II.  
Jesteśmy głęboko przekonani, że Święty Jan Paweł II zawsze
wspiera nasze narody, a w tych
dniach pandemii, gdyby mógł, powtórzyłby nam swe wezwanie z 22
października 1978 roku „Nie lękajcie się”.

KURIER WILEŃSKI

KONKURS

Konkurs historyczny
„Czy znam historię Polski?”
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” zaprasza uczniów klas 9-11
szkół polskich na Litwie do udziału w tradycyjnym konkursie „Czy
znam historię Polski?”, poświęconym 100-leciu Bitwy Warszawskiej.
Z powodu panującej pandemii
i zdalnego nauczania tegoroczny
konkurs przebiegnie w trybie on-line.
Warunkiem udziału jest przygotowanie samodzielnej rozprawki na jeden z podanych niżej tematów:
Bitwa Warszawska. Podaj argumenty, uzasadniające określenie wydarzenia mianem „Cudu
nad Wisłą”.
Jedna bitwa – dwie nazwy? Bitwa pod Radzyminem a Bitwa Warszawska w opinii historyków.
Bitwa nad Wkrą i kontruderzenie znad Wieprza – dwie operacje
wojskowe i ich znaczenie w przełomowym dla bitwy momencie.
Podobieństwa i różnice.
Najważniejsze epizody/zdarzenia Bitwy Warszawskiej i ich wpływ
na historyczne zwycięstwo Polaków.

„Uszczęśliwienie” Europy w wydaniu bolszewickim. Znaczenie
„Cudu nad Wisłą” dla Europy Zachodniej.
Bitwa Warszawska – 18. decydująca bitwa w dziejach świata wg Lorda
Edgara Vincenta d’Abernona, brytyjskiego polityka, dyplomaty, pisarza.
Uzasadnij słuszność tego twierdzenia.
Bitwa Warszawska w ocenie rządów Litwy i Polski na przestrzeni 100
lat. Podaj fakty i podziel się swoimi
przemyśleniami na ten temat.
Objętość pracy pisemnej powinna wynosić nie więcej niż 1
stronę znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman lub Arial, wielkość 12, pojedyncza interlinia).
Szkoła może zgłosić do udziału prace maksymalnie 2 uczniów.
Prace należy przesłać do 5 czerwca
br. na adres Polskiej Macierzy Szkolnej: macierzszkolna@interia.pl
Komisja konkursowa oceni nadesłane prace. Najlepsze zostaną
opublikowane na stronie „Macierzy Szkolnej”. Uczestnikom zostaną
przekazane dyplomy, zaś autorom
wyróżnionych prac – nagrody rzeczowe.

Tegoroczna edycja organizowanego przez „Macierz Szkolną” konkursu została
poświęcona 100-leciu Bitwy Warszawskiej Fot. Marian Paluszkiewicz
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Konsultacje z j. polskiego
dla maturzystów

Akademia Edukacji Uniwersytetu
Witolda Wielkiego organizuje
zajęcia przygotowawcze z języka
polskiego dla maturzystów. Wirtualne konsultacje prowadzone
przez wykładowców uczelni będą
się odbywały 23 maja, 30 maja, 6
czerwca i 13 czerwca o godzinie
12. Rejestracja pod adresem: svietimo.akademija@vdu.lt
Uczelnia organizuje również zajęcia, w czasie których można się
zapoznać z zawodem nauczyciela.
19 maja o godz. 16.00 odbędzie
się seminarium internetowe
„Pedagogika przedmiotowa: język
polski i literatura”. Podczas zajęć
nauczyciele i studenci pracujący
w polskich placówkach edukacyjnych będą rozmawiać o pracy
pedagogicznej.

„airBaltic” wznawia loty
z Wilna do Tallinna
Linie lotnicze „airBaltic” od 25
maja wznowią loty z Wilna do Tallinna. Wszyscy pasażerowie otrzymają maski ochronne i chusteczki
dezynfekujące.
Pełny rozkład lotów i bilety można
znaleźć na stronie internetowej
„airBaltic”. Ponadto tymczasowo
dostępna jest dodatkowa oferta
dotycząca rezerwacji wszystkich
nowych lotów. Pasażerowie, którzy
zamówią bilety do 31 maja, mogą
je bezpłatnie zmienić na nową
datę. Możliwa jest tylko jedna
zmiana.
18 maja „airBaltic” także wznowiły
bezpośrednie loty z Tallinna do
Amsterdamu, Kopenhagi i Oslo.
Fot. pixabay.com
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Co na szkolnej ławce –
komputer czy drukowana książka?
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy wirus poprzemieniał funkcjonowanie
całego społeczeństwa, wywrócił do góry nogami również szkolne życie. W
warunkach nauczania zdalnego, w relacjach uczeń-nauczyciel, pośredniczy
już komputer, a papierowe podręczniki zostały częściowo zastąpione przez
elektroniczne narzędzia do nauki.
Anna Pieszko

Na podst.: zenpr.lt, inf. wł.

Czy narzędzia cyfrowe staną się
bardziej istotne niż papier i czy do
nauki w szkole może wystarczyć
tylko komputer?
Komputer czy tablet coraz bardziej wypierają książki i podręczniki papierowe w naszym życiu, a
na Litwie nie brak szkół, w których
nauka już od klas początkowych od
lat odbywa się przy pomocy np. tabletów.
– Uważam, że nie uda nam się
uniknąć rozwoju technologii i że
przyszłość należy do narzędzi cyfrowych. Z jednej strony mówi się
wiele o szkodliwości ekranów dla
wzroku czy psychiki dziecka, ale
postępu nie da się zatrzymać. Już
teraz widzę, że syn coraz mniej
korzysta z papierowych zeszytów
czy długopisu, a prace domowe
wykonuje przy pomocy tabletu. Do
sprawdzania wiedzy w szkole służą
testy on-line, a nowe tematy są w
wersji elektronicznej – mówi Karolina, mama 5-klasisty z Progimnazjum Balsių w Wilnie.
Na konferencji OECD z 3 na 4
grudnia 2019 r. opublikowano wyniki badania PISA za 2018 r., omówiono też tendencje edukacyjne.
Najbardziej uderzającą z nich, typową nie tylko dla Litwy, ale dla
wielu krajów świata, jest spadek
umiejętności czytania i pisania
współczesnych uczniów w porównaniu z poprzednimi pokoleniami – doszło do całkowitej zmiany
nawyków i możliwości uczniów.
Edukacja odbywa się w kontekście
ogromnego przepływu informacji,
dlatego potrzebne są nowe kompe-

tencje i umiejętności. Dochodzi też
do tego najnowsza wiedza na temat
aktywności mózgu i możliwości
uczenia się. Dlatego w nowoczesnej edukacji mówi się o potrzebie
i możliwościach uczenia się techniką mieszaną.
– Komputer jest świetnym dodatkiem do nauki, gdy trzeba szybko wyszukać informację, sprawdzić
coś, porównać, ale nieprzerwane
korzystanie tylko z tego narzędzia
jest zbyt męczące – uważa starszy
nauczyciel historii Krystyna Masalska z Gimnazjum im. św. Rafała
Kalinowskiego w Niemieżu, moderatorka facebookowej grupy Polska
Szkoła Wirtualna na Litwie.

ZALETY CZYTANIA DRUKOWANEGO
TEKSTU

Podczas kwarantanny nauczyciele intensywnie korzystali z platform
w Internecie, ale nie ograniczali się
do nich. Korzystali zarówno z narzędzi cyfrowych, jak i zwykłych (drukowanych podręczników, ćwiczeń).
– Z moich obserwacji po dwóch
miesiącach nauki on-line wynika, że
uczniowie jednak woleliby tradycyjny podręcznik. Współczesne technologie są, owszem, dobre, ale sami
uczniowie zwracali uwagę na to, że
codzienne korzystanie z nich jest
męczące.
11.>>

Czytanie drukowanego tekstu jest szczególnie ważne dla rozwoju dziecka
Fot. Marian Paluszkiewicz
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Narzędzia cyfrowe sprawdzają
się dobrze, kiedy korzysta się z nich
dorywczo, ale codzienne ich używanie wymaga ogromnego skupienia
i wytężonej pracy umysłowej, bo w
krótkim czasie trzeba opanować
ogromny natłok informacji. Podręcznik natomiast daje możliwość
spokojnego skupienia się na treści
tematu – o swoich doświadczeniach
opowiada Krystyna Masalska.
Czytanie drukowanego tekstu jest
szczególnie ważne dla uczniów. Założona w 2014 r., finansowana przez
UE interdyscyplinarna europejska
sieć naukowców COST E-READ (Evolution of Reading in the Age of Digitalization), skupiająca naukowców z
33 krajów na całym świecie, prowadziła badania nad procesem czytania w odniesieniu do zmieniających
się technologii. Przeprowadzono 54
badania, obejmujące 170 000 osób.
Badanie ujawniło, że uważne czytanie drukowanych książek aktywuje
te obszary mózgu, które są odpowiedzialne za wzrok, słuch i mowę.
Czytanie i rozumienie drukowanych długich tekstów poprawia
umiejętności pisania i tworzenia
tekstu, a informacje są lepiej zachowywane w pamięci długotrwałej.
Dlatego czytanie dłuższych tekstów
jest niezbędne do rozwoju wielu
procesów poznawczych: koncentracji, uwagi, wzbogacenia słownictwa,
pamięci. Korzystanie z narzędzi
drukowanych, takich jak ćwiczenia,
notatki lub wykorzystanie zwykłych
zeszytów i długopisów dla ucznia
jest nie mniej ważne niż zadania cyfrowe.
KORZYŚCI Z CZYTANIA TEKSTU
NA EKRANIE

Codziennie mamy do czynienia
z tekstami czytanymi na ekranach
komputerów, telefonów, e-booków.
Taki sposób czytania jest również
cenny i konieczny, ale rozwija zupełnie inne umiejętności. Lepiej nadaje
się do szybkiego zapoznania się z
większą ilością informacji i jest nazywany „krótkim czytaniem”, gdyż
tekst jest przeglądany pobieżnie, dając rozumienie ogólnej treści. Jest to
przydatne do śledzenia aktualnych,
stale odnawianych informacji.

Badania PISA za 2018 r. wykazały spadek umiejętności czytania i pisania
współczesnych uczniów w porównaniu z poprzednimi pokoleniami Fot. M. P.
–- Ucząc się, zdecydowanie wolę
korzystać z komputera i nowych
technologii – w sieci można znaleźć
bibliotekę całego świata. W 99 proc.
można tu bez problemu znaleźć
odpowiedź na dowolne pytanie. Z
innej strony, zagrożenie stanowią
fake newsy, manipulacje oraz oszustwa internetowe. Z perspektywy
ucznia zdalne nauczanie wydaje
się zdecydowanie przyjemniejsze
oraz wygodniejsze od rutynowego
czerpania wiedzy z książek, a także nie mniej efektywne. Czy zatem
książki są bezużyteczną ozdobą
półek? Zdecydowanie nie, ponieważ
w cyfrowych źródłach znajdziemy
zazwyczaj suche fakty, a książki są
dziełami sztuki, za którymi często
kryją się uczucia, przeżycia, myśli.
To właśnie dzięki nim rozwijamy
empatię, to one rozwijają naszą wyobraźnię, poglądy, zasady moralne,
kształtują nasze wartości. Cyfryzacja szkół, urzędów, firm na skutek
pandemii staje się rzeczywistością,
ale lektura książki pozwala nie zatracić się w świecie pędzącym do
przodu – mówi Bogusław Jodko,
uczeń III G klasy Gimnazjum im.
Michała Balińskiego w Jaszunach.
SZKOLENIE MIESZANE?

– Sprawdzenie wiedzy przy pomocy programu komputerowego

ułatwia nauczycielowi pracę. Komputer sprawdza zadanie i od razu
podaje wyniki – jest to bardzo wygodne. Z innej strony, nic nie zastąpi obcowania na żywo – uczniowie
sygnalizują, że brakuje im rozmów
ze sobą, emocji, wizualnej i słuchowej informacji. Podczas lekcji
przekazuje im się nawet energetyka nauczyciela – poprzez bardziej
dobitne podkreślenie głosem jakichś treści uczniowie odczuwają,
który moment lekcji jest szczególnie ważny – wymienia korzyści
nauczania mieszanego Krystyna
Masalska.
Mieszany model uczenia się
charakteryzuje się kombinacją
różnych skutecznych metod, w tym
drukowanych podręczników i treści cyfrowych, w których materiały
i zadania są powiązane zgodnie z
tematami i celami nauczania. Narzędzia cyfrowe w uczeniu mieszanym pomagają szybko uzyskać
informacje zwrotne i zbierać dane
potrzebne do monitorowania postępów każdego dziecka w nauce.
Również międzynarodowe badania nad osiągnięciami uczniów
pokazują, że najlepsze wyniki
wykazują kraje, w których zachowana jest równowaga między instrumentami papierowymi i cyfrowymi, między środowiskiem
rzeczywistym a wirtualnym.
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Seniorzy mają już dość
kwarantanny
Honorata Adamowicz
Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, także uważa, że najdłużej izolowane
mogą być osoby starsze. Ursula
von der Leyen w „Bild am Sonntag” wypowiedziała się na temat
izolacji wymuszonej przez pandemię koronawirusa. Zdaniem
przewodniczącej KE kluczowe jest
opracowanie szczepionki przeciwko COVID-19. „Dopóki jej nie będzie, kontakt z osobami starszymi
powinien być maksymalnie ograniczony” – uważa von der Leyen.
Oznacza to, że seniorzy mogą
pozostawać w izolacji nawet do
2021 roku – ponieważ początek
przyszłego roku to obecnie najbardziej realny termin pojawienia się
szczepionki na koronawirusa.
W czwartek, 14 maja, po południu na ulicach Wilna było już
można zauważyć znacznie więcej
ludzi, niż tydzień temu o tej samej
porze. Wśród nich było też sporo
seniorów, którzy są szczególnie
narażeni na zakażenie koronawirusem i ciężki przebieg choroby.
Na wileńskim rynku „Pod Halą”
spotkałam panią Helenę. Przyjechała na zakupy.
– Mam 70 lat i niepełnosprawnego syna w domu. Mieszkamy
tylko we dwoje. Muszę więc sama
wychodzić na zakupy. Bardzo się
boję, dlatego zakładam maskę
i szalik, o rękawiczkach też nie
zapominam. Mieszkam niedaleko rynku, dlatego raz w tygodniu
przychodzę na zakupy. Z nikim
się nie kontaktuję. Boję się nie
tylko o siebie, ale też i o syna, który jest nie tylko niepełnosprawny,

Chociaż coraz bardziej są łagodzone warunki kwarantanny, minister zdrowia Aurelijus Veryga nadal
zaleca pozostawanie w domu osobom starszym.
Co więcej, ostatnio rząd poinformował, że kwarantanna dla osób z grupy ryzyka oraz osób starszych
może potrwać przez kolejne dwa lata.
ale ma też cały „bukiet” innych
chorób. Bardzo dobrze, że władza
tak dba o ludzi. Jeżeli trzeba będzie, to nie tylko dwa lata, ale nawet do końca życia będę tak żyć.
Szczerze mówiąc, odkąd wprowadzono kwarantannę, moje życie niezbyt się zmieniło. Bo i tak
siedziałam cały czas w domu z
synem, wychodziłam tylko na za-

kupy i w niedzielę do kościoła –
wzdycha pani Helena. Tymczasem
większość spotkanych przeze mnie
seniorów twierdzi, że już ma dosyć
tej kwarantanny i nie zamierzają
dłużej siedzieć w domu.
– Ja już wariuję. Nie mogę siedzieć w domu, bo mam chorą nogę
i muszę ją rozchodzić.
13. >>

Seniorzy mogą pozostawać w izolacji nawet do 2021 roku
Fot. Marian Paluszkiewicz
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Potrzebuję też obcowania, dlatego przyjeżdżają do mnie dzieci
– przyznaje kolejna spotkana na
rynku seniorka.
– Nie boi się pani koronawirusa? – pytam.
– Nie – odpowiada starsza pani.
– Przecież umierać od czegoś
trzeba…
Wychodzę z rynku, ruszam w
kierunku Ostrej Bramu. Przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej klęczy starsza pani, zaczekałam aż się pomodli i wyszłam
za nią. Zapytałam, co myśli o kwarantannie i o tym, że ona może potrwać jeszcze przez dwa lata.
– Nie boję się. Nie zakładam
nawet maseczki, już nie jeden raz
zwracano mi uwagę z tego powodu,
ale chyba ze względu na mój wiek
i moją emeryturę jeszcze nikt nie
odważył się wypisać mi mandatu –
z uśmiechem na twarzy odpowiada
83-letnia Bronisława Karpowicz.
Kobieta przyznaje, że przez
pandemię czuje się bardzo samotna i nikomu niepotrzebna.
– Nie mam zamiaru siedzieć w
czterech ścianach i po prostu czekać na śmierć. Nie rozumiem tego,
co dzisiaj dzieje się. Mieszkam
sama, ale doglądałam prawnuczkę, więc codziennie do mnie ktoś
przychodził. Dzisiaj pusto. Nikt nie
przychodzi, bo boją się o mnie, jedynie dzwonią. Chyba po to, żeby
zobaczyć, czy jeszcze żyję. Dzieci
krzyczą, że tak to lekceważę, ale jeżeli nie umrę od koronawirusa – to
albo zwariuję, albo zupełnie przestanę chodzić. Lekarz zawsze mi
mówił, że osoby w starszym wieku muszą więcej się poruszać, a
tu chcą nas zamknąć, odizolować.
Niech Veryga spróbuje tak żyć,
jestem ciekawa jak długo wytrzyma. Skąd wiemy, ile nam Pan Bóg
przeznaczył przeżyć? Wielu z nas
przez tę kwarantannę ostatni raz
nie zobaczy nawet bliskich. Bo nie
można. Ja wolę przeżyć krócej, ale
widząc swoich bliskich. Jeżeli tak
potrwa jeszcze dłużej, to ludzie w
starszym wieku umrą z tęsknoty
lub po prostu obłożą się i zostaną inwalidami. A mam lepszy pomysł: niech nas wszystkich zbiorą
i gdzieś do lasu wywiozą, to nie bę-

:Seniorzy są grupą najbardziej narażoną na ciężki przebieg infekcji, który
grozi śmiercią w męczarniach Fot. Marian Paluszkiewicz
dziemy przeszkadzać – wścieka się
pani Bronisława.
Tymczasem 72-letni Piotr twierdzi, że w ogóle żadnego koronawirusa nie ma, że to tylko wymysły.
– Nie wierzę w te bajki, żyję
tak jak i dotąd, tylko zakładam
maskę dla oczu, żeby nie płacić
mandatu. Co to za głupota, żeby
ludzi zamknąć w domu. Mój ojciec opowiadał o tym, jak w kraju
była epidemia gruźlicy, ale wtedy
nikt nikogo nie zamykał w czterech ścianach. I co? Komu sądzone
było, ci wyżyli. Niech pani zobaczy,
jak dzisiaj wyglądają ludzie. Proszę obejrzeć się wokół, czy widać
chociaż jednego zadowolonego
człowieka? Nie. Wszyscy chodzą
jak senne muchy – zaznaczył pan
Piotr.
Niestety seniorzy są grupą najbardziej narażoną na ciężki przebieg infekcji, który nie zawsze

W czwartek, 14 maja, po
południu na ulicach Wilna
było już można zauważyć
znacznie więcej ludzi, niż
tydzień temu o tej samej
porze. Wśród nich było też
sporo seniorów, którzy są
szczególnie narażeni na
zakażenie koronawirusem i
ciężki przebieg choroby

może skończyć się wyzdrowieniem. Związane jest to z wiekiem
oraz chorobami współistniejącymi. Z tego względu ważne jest, aby
osoby starsze z pełną starannością
i zrozumieniem stosowały się do
zaleceń władz.
– Choć z psychologicznego
punktu widzenia może być to
bardzo trudny czas dla seniorów,
zwłaszcza ze względu na konsekwencje dla zdrowia psychicznego i dobre samopoczucie, ważne
jest, aby pamiętać o zaleceniach.
Seniorzy muszą o wiele bardziej
o siebie dbać niż osoby młode.
Dlatego też, chociaż już w niektórych publicznych miejscach
można przebywać bez maseczek,
seniorom radziłbym nie rezygnować z ich noszenia. Na pewno kwarantanna dla seniorów
powinna trwać dłużej, ponieważ
wirus nigdzie nie zniknie. Będzie
z nami przez kolejne lata. Ale też
nie radziłbym osobom starszym
zamykać się w czterech ścianach
i siedzieć. To nie jest wyjście. W
taki sposób możemy zachorować na depresję lub inne poważne choroby. Obowiązkowo trzeba
wychodzić na spacery. Radziłbym
to robić w miejscach, gdzie nie
ma dużo ludzi – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Arvydas
Ambrozaitis, specjalista chorób
zakaźnych, profesor Uniwersytetu
Wileńskiego.
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Sejm chce podziękować
wolontariuszom
Antoni Radczenko
W pierwszym czytaniu, w ubiegłym tygodniu, sejm zaaprobował
projekt posła konserwatysty Andriusa Kupčinskasa, który przewiduje
ustanowienie na Litwie 5 grudnia
Dniem Wdzięczności Wolontariuszom. Projekt poparło 68 posłów, 3
głosowało przeciw, a 30 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.
Projekt ponownie wróci pod obrady
sejmu 4 czerwca.
Kupčinskas argumentował, że
w czasach pandemii na nowo odkryliśmy społeczną wartość instytucji wolontariatu. Poseł twierdził,
że sporo osób bezpłatnie zaangażowało się w walkę z wirusem,
m.in. wolontariusze dyżurowali
w miejscach publicznych, w ten
sposób pomagając medykom oraz
policji i nieśli pomoc osobom w
grupie ryzyka. Zdaniem polityka, warto w akcie podziękowania
tym ludziom ustanowić 5 grudnia
Dniem Wdzięczności Wolontariuszom, kiedy jest obchodzony
Światowy Dzień Wolontariusza.
DAJĄC, OTRZYMUJESZ POCZUCIE
SPEŁNIENIA

Przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie Julia
Bikulcz popiera propozycję posła.
– Tak, jak najbardziej popieram. Myślę, że ustanowienie takiego dnia przyczyni się do popularyzacji wolontariatu. Sądzę,
że to pozwoli ludziom uświadomić sobie, że jest dużo obszarów,
gdzie można być pożytecznym.
Możemy dawać, w zamian otrzymując doświadczenie i poczucie
spełnienia. Teraźniejsza sytuacja

Sejm RL chce ustanowić Dzień Wdzięczności Wolontariuszom. Zapytane przez nas osoby mają dwojaki stosunek do tej inicjatywy. Z jednej strony może przyczynić się do popularyzacji wolontariatu, z drugiej strony
– tego typu dni jest stanowczo za dużo.

Polscy harcerze na Litwie angażują się także w pomoc podczas pandemii
COVID-19 Fot. Marian Paluszkiewicz
na świecie również pokazała, jak
ważny jest wolontariat – podzieliła się z „Kurierem Wileńskim”
wileńska harcerka.
Związek Harcerstwa Polskiego
na Litwie od lat udziela się w różnych inicjatywach społecznych.
Między innymi harcerze byli zaangażowani w pomoc wileńskiemu hospicjum. W czasach kwarantanny wspólnie z litewskimi
skautami udzielali pomocy seniorom, poprzez dostarczanie produktów spożywczych oraz leków.
DZIEŃ CZŁOWIECZEŃSTWA?

Dariusz Lewicki, który od siedmiu
lat udziela się w Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą, twierdzi, że nigdy specjalnie nie szukał
wolontariatu, bo to „on go sam znaj-

dował”. Wszystko zaczęło się jeszcze
od czasów szkolnych, kiedy ktoś z
nauczycieli lub wychowawców prosił
o pomoc.
– Realizując określone zadanie
zdobywałem doświadczenia, nabywałem nowe umiejętności i wiedzę. W tym samym czasie zacząłem przyjaźnić się z niewidomą
sąsiadką. Różnica wiekowa czterdziestu lat nie jest przeszkodą,
aby zostać światełkiem nadziei w
codziennych ciemnościach. Oddając osobie z dysfunkcją wzrokową posługę, nauczyłem się nie tylko zdrowej tolerancji, ale przede
wszystkim miałem unikalną możliwość poznać światopogląd osób
niewidomych, zrozumieć ich myślenie, powstające obawy oraz akceptację nieuniknionego.
15.>>
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Bardzo ważną korzyścią wolontariatu jest samorealizacja, wyjście
poza ramy codziennej pracy, sposobność wykazania się w działaniu
– opowiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Lewicki.
Co do ustanowienia samego dnia
ma stosunek dwojaki.
– Z jednej strony dla większości
osób słowo ,,voluntarius” (z łac. dobrowolny) kojarzy się tylko z dodatnimi emocjami, dlatego wpisanie
,,Dnia Wolontariusza” do litewskiego
kalendarza byłoby logiczne i mile
oczekiwane w naszym wielonarodowościowym społeczeństwie. Z drugiej strony uważam, że będzie to kolejny wspomnieniowy dzień, jakich
mamy setki: Dzień Studenta, Dzień
Przyjaźni, Dzień Tolerancji itd. Spostrzegłem, że dzisiaj tych ,,pseudoświąt” gromadzi się coraz więcej i
każdy pragnie być zauważony i doceniony. A najlepiej jeszcze w kilku odrębnych dziedzinach. Czy nie warto
byłoby wyrzec się większości oficjałek i zacząć świętować jedyny dzień
nazwany bardzo zwyczajnie ,,Dniem
Człowieczeństwa”? Pytanie retoryczne – dodaje Dariusz Lewicki, którego działalność w Komitecie przede
wszystkim skupia się na prowadzeniu strony internetowej rossa.lt oraz
fanpage’u na Facebooku.
Uważa, że w ten sposób próbuje
„integrować Litwinów do zaakceptowania dziedzictwa kulturowego,
jakim jest wileńska Rossa”. Poza tym
zajmuje się korespondencją oraz pisze oświadczenia prasowe i projekty.
– W lutym br. wystąpiłem z inicjatywą spisania nekrologów zamieszczonych w prasie wileńskiej w latach
1905-1944, tym samym zaangażowałem inne osoby do wolontariatu
– wspólnymi siłami w krótkim czasie
wykonaliśmy jedną trzecią pracy. Na
domiar tego, przygotowałem dwie
trasy tematyczne (ogólną i lekarzy)
zwiedzania cmentarza na Rossie ze
smartfonem w ręku. Są nieduże nieścisłości techniczne, które wspólnie
z prezesem Dariuszem Żybortem
musimy naprawić. W przyszłości
planuję także stworzyć kolejne trasy,
m.in. najpiękniejszych pomników,
dzieci i młodocianych, powstańców
listopadowych i styczniowych, osób
sztuki itp. Jeżeli się uda i otrzymamy

SPOŁECZEŃSTWO
finansowanie, mamy dwie niespodzianki dla sympatyków wileńskiej
Rossy z okazji 220. rocznicy założenia nekropolii” – podzielił się planami wolontariusz.
Jego zdaniem sami członkowie
Komitetu mogliby być bardziej zaangażowani i wychodzić z inicjatywą.
– Chciałbym, aby niektórzy z nich
nie czekali tylko na prośby i propozycje prezesa, ale składali swoje
inicjatywy i działali. Nie mogę zaakceptować faktu, że ktoś należy do organizacji tylko po to, by ,,promieniować” na liście obecnych. Oczywiście,
ten problem jest rozpowszechniony
we wszystkich polskich organizacjach działających na Litwie – zaznacza Lewicki.
MAMY PLAN, CELE I ZADANIA

Tymczasem Dariusz Litwinowicz,
który od pięciu lat jest członkiem
Związku Strzelców, jest sceptyczny
wobec tego typu dni.
– Z zasady jestem przeciwny tego
typu dniom, natomiast jeśli chodzi
o sam wolontariat, to jestem dwoma
rękoma za – powiedział „Kurierowi
Wileńskiemu” Polak z Wilna.
Członkowie Związku Strzelców
biorą udział w różnych akcjach społecznych od dawna.
– Nasza praca strzelecka, to pomoc przy mobilnych punktach testowania na Covid-19, patrole ulicz-
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Dariusz Lewicki, który od
siedmiu lat udziela się w
Społecznym Komitecie Opieki
nad Starą Rosą, twierdzi, że
nigdy specjalnie nie szukał
wolontariatu, bo to „on go sam
znajdował”. Wszystko zaczęło
się jeszcze od czasów szkolnych, kiedy ktoś z nauczycieli
lub wychowawców prosił o
pomoc
ne z policją, także Strażą Graniczną
i łapanie kłusowników, kiedy łosoś
idzie – wyjaśnił Litwinowicz, dla
którego wolontariat jest spełnieniem obowiązku chrześcijańskiego.
Do Związku wstąpił, ponieważ nie
chciał „być zupełnie nieprzygotowany do sytuacji ekstremalnych”.
– Okres pandemii pokazał, że
to była bardzo dobra decyzja i na
czasie. Kiedy inni panikują, my
mamy plan, cele i zadania. A najważniejsze, że nas jest kilka tysięcy – wyjaśnia Litwinowicz.
***
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza lub Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny został ustanowiony przez
Organizację Narodów Zjednoczonych 17 grudnia 1985 roku.

Bardzo ważną korzyścią wolontariatu jest samorealizacja, wyjście poza
ramy codziennej pracy Fot. Marian Paluszkiewicz
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Basen w Fabianiszkach znów czynny
Od 18 maja, po złagodzeniu warunków kwarantanny, basen i klub sportowy
w Fabianiszkach zarządzany przez instytucję publiczną „Zdrowe Miasto” (lt.
„Sveikas miestas”) czeka na mieszkańców.
„Nie mamy wątpliwości, że wielu osobom brakuje klubów sportowych, basenów i ruchu, więc po
złagodzeniu kwarantanny możemy wreszcie otworzyć basen i klub
sportowy w Fabianiszkach. Jednocześnie w imieniu miasta Wilna
chciałbym zaprosić wszystkich
zawodowych sportowców, olimpijczyków, którzy nie mają gdzie trenować, do przyjazdu i trenowania
na basenie Fabianiszek. Chcemy
zapewnić możliwość sportowcom,
którzy rozsławiają Litwę, aby mogli odzyskać formę i skutecznie
przygotować się do nadchodzących zawodów. Po zapoznaniu się
z sytuacją, w jakiej znalazła się
Agnė Šeleikaitė, zaproponowaliśmy jej trenowanie w Wilnie i cieszymy się, że mistrzyni olimpiady
młodzieżowej 2018 r. rozpocznie
treningi w basenie Fabianiszek”
– powiedział zastępca wicemera
Valdas Benkunskas.
Zarówno sportowcy, jak i mieszkańcy Wilna mogą zacząć uprawiać
sport.
Oczywiście wraz z rozpoczęciem działalności od 18 maja
obowiązują surowe wymagania i
zasady dla osób pragnących uprawiać sport w basenie i klubie sportowym Fabianiszek. Liczba osób
będzie ograniczona, każdy odwiedzający będzie miał mierzoną
temperaturę. Także trzeba rejestrować się online na dzień przed
przyjazdem do obiektu.
„Trudno jest przewidzieć, jaka
będzie aktywność odwiedzających, ale prawdopodobnie będzie
wysoka, dlatego z góry prosimy o
zrozumienie, że będziemy w stanie pomieścić tylko 60 osób na raz,
tak będziemy mogli zapewnić, aby
wszyscy mogli bezpiecznie uprawiać sport. Każdego dnia, zgodnie
z rejestracjami, przepływy będą
grupowane co dwie godziny – jedna osoba będzie mogła uprawiać

Trudno jest przewidzieć, jaka będzie aktywność odwiedzających basen
Fot. vilnius.lt
sport przez półtorej godziny, po- odległościami między gośćmi stojątem zostawimy pół godziny na de- cymi w kolejce (co najmniej 1 metr
zynfekcję, a dopiero potem inny odległości);
przepływ osób będzie mógł wejść.
- Regularne czyszczenie i dezynPodczas jednej wizyty ludzie fekcja pomieszczeń, powierzchni robędą mogli albo tylko popływać, boczych, sprzętu;
albo tylko wziąć udział w trenin- Informacje są publikowane przy
gu, albo uprawiać sport w strefie wejściu i we wszystkich widoczfitness. Jednocześnie w basenie nych miejscach, ze szczególnym
będzie mogło pływać do 30 osób, uwzględnieniem
konieczności
do 10 osób – trenować w strefie przestrzegania warunków higieny
fitness, do 10 osób w strefie zajęć osobistej;
grupowych i do 10 osób w strefie
- Zapewniona jest odpowiednia
funkcjonalnej” – wyjaśnia Mantas higiena rąk i dezynfekcja dla odwiePaulauskas, kierownik instytucji dzających, tzn. strefa dezynfekcji jest
publicznej „Zdrowe miasto”.
zainstalowana przy wejściu i w inInformacje dla odwiedzających nych miejscach;
basen i klub sportowy w Fabianisz- Zaleca się, aby nie odwiedzać bakach:
senu osobom z grupy ryzyka, tzn. po- W dniu przyjazdu należy założyć wyżej 60 lat i cierpiącym na choroby
maskę ochronną;
przewlekłe;
- Temperatura ciała będzie mie- Na jedną osobę zapewnione jest
rzona wszystkim przy wejściu;
co najmniej 10 m kw. powierzchni;
- Należy zachować odległość co
- Godziny otwarcia w dni powszenajmniej dwóch metrów;
dnie: od godz. 6:00 do godz. 21:30,
- Miejsca, w których będzie two- w weekendy: od godz. 8:00 do godz.
rzona kolejka odwiedzających, zo- 20:30.
staną oznaczone obowiązkowymi
Wilnoteka.lt
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Najwyższy na Litwie taras widokowy
na wieży telewizyjnej
Panoramę Wilna można już podziwiać z otwartego tarasu widokowego
na wysokości 180 metrów! Spółka
akcyjna Lietuvos radijo ir televizijos
centras zaprasza wszystkich chętnych na taras urządzony na wieży
telewizyjnej – nad popularną restauracją „Paukščių takas” („Droga Mleczna”).
„Szanowni zwiedzający wieżę telewizyjną, mamy dla Państwa dobrą
wiadomość! Zapraszamy do podziwiania panoramy Wilna z otwartego
tarasu widokowego na 22. piętrze
wieży telewizyjnej, mieszczącego się
na wysokości 180 metrów!” – czytamy
w zaproszeniu.
Wjechać na otwarty taras widokowy można od godz. 11 do godz. 20.
Cena – 10 euro. Czas przebywania
na tarasie – 30 minut. Wjazd jednak
nie będzie się odbywał przy mocnym wietrze i opadach deszczu.
Wieża telewizyjna w stołecznej dzielnicy Karolinki od 30 już lat służy do
przesyłania programów radiowych
i telewizyjnych, ostatnio zaś – do
świadczenia usług z zakresu przesyłania danych.
Dotychczas jest to najwyższa bu-

dowla na Litwie. Mierzy 326,5 metra
wysokości.
Budowa wieży telewizyjnej rozpoczęła się 31 maja 1974 roku. Została
oddana do eksploatacji 30 grudnia

1980 roku – w tym dniu Państwowa
Komisja podpisała stosowny akt, natomiast Rada Ministrów Litewskiej
SRR potwierdziła go 30 stycznia 1981
roku.

Otwarty taras widokowy znajduje się na 22. piętrze wieży telewizyjnej,
mieści się na wysokości 180 metrów Fot. Marian Paluszkiewicz

Nowe targowisko w Wilnie
Na parkingu CH Mandarinas w
ubiegłym tygodniu został otwarty rolniczy targ żywności. Będzie czynny w
każdy piątek i sobotę. Na nowym targu litewscy rolnicy i drobni handlowcy dadzą odwiedzającym możliwość
zakupu produktów na codzienny stół.
Rolniczy targ będzie otwarty od godz.
10 do godz. 17.
„Chcemy, aby to miejsce stało się
tradycyjnym miejscem zakupów
dla wszystkich mieszkańców Wilna
i okolic. Wiemy, że z powodu trudnej sytuacji COVID-19 na Litwie
małe firmy, rolnicy i handlowcy są
tą częścią biznesu, która bardzo
ucierpiała, gdy zakazano jakiegokolwiek handlu na wydarzeniach
lub w miejscach publicznych, więc

odtąd handel na targu jest jednym
ze sposobów na przetrwanie i dostarczanie swych unikalnych produktów,
które nie są dostępne w supermarketach” – wskazał kierownik firmy organizującej targowisko.
Według szefa „MYFEST”, rozpoczęcie i wspieranie takich działań
jest bardzo ważne, więc mieszkańcy
Wilna są bardzo mile widziani na tym
targu.
Organizatorzy obiecują, że każdy
kto przyjdzie na targ, zostanie zaskoczony różnorodnością i wyjątkowością towarów: gruziński chleb i
przyprawy, różnego smaku chałwa i
słodycze, świeże sękacze upieczone
przez przedstawicieli dziedzictwa
narodowego i kulinarnego oraz inne

przysmaki już nie mówiąc o domowym mięsie i wędzonych produktach
czy domowy chleb lub świeże warzywa i jagody, które każdy będzie mógł
tutaj kupić.
„Z niecierpliwością czekamy i na
innych, którzy chcą dołączyć do naszego szeregu i mogą zaoferować
swoje wyjątkowe produkty, które
zachwycą odwiedzających. Wierzymy, że z czasem ten nowy projekt się opłaci, a pomagając małym
spółkom przetrwać, wszyscy będą
zadowoleni, zarówno ci, którzy
przychodzą do nowo zorganizowanego miejsca handlowego, jak i ci,
którzy sprzedają” – mówi kierownik
„MYFEST”.
Wilnoteka.lt
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Kościół w Grzegorzewie
czeka na konsekrację
Ilona Lewandowska
Wierni nie muszą już modlić się
na korytarzach domu parafialnego, ale mają jasną, odpowiadającą
ich potrzebom, świątynię. Teraz
czekają na konsekrację budowli,
która została przesunięta w związku z kwarantanną.
– 25 kwietnia mieliśmy zaplanowaną konsekrację kościoła. Niestety, plany pokrzyżowała pandemia. Teraz oczywiście nie możemy
mówić o konkretnych planach dotyczących uroczystości. Nie wiem,
kiedy odbędzie się konsekracja,
ale na pewno będzie to dla nas
wielkie wydarzenie, na które bardzo czekamy – mówi „Kurierowi
Wileńskiemu” proboszcz ks. Andrzej Andrzejewski.
Parafia pw. Ducha Świętego
w Grzegorzewie jest jedną z najmłodszych w Wilnie. Utworzono
ją w 1992 r. na szybko rozbudowującym się osiedlu. Msza święta
najpierw była odprawiana w domu
kultury. Następnie, przez lata parafianie, których jest ok. 8 tys., modlili się w kaplicy w domu parafialnym, która została poświęcona w
1995 r. przez kard. Audrysa Juozasa Bačkisa.
Ks. Andrzej Andrzejewski pracuje w parafii od dziesięciu lat. Budowę
nowego kościoła rozpoczął na początku lata 2016 r. W październiku
wmurowano kamień węgielny, który został poświęcony przez papieża
Franciszka podczas jego pobytu w
Polsce na Jasnej Górze. W uroczystości wzięli udział m.in. wileński
metropolita abp Gintaras Grušas,
architekci, fundatorzy budowy oraz
rzesze wiernych. Prace przebiegały
bardzo szybko i obecnie świątynia
jest już ukończona.
Tak szybka realizacja projektu,
nad którym pracowali architekci

Kościół w Grzegorzewie, o którego budowie „Kurier Wileński” pisał w ubiegłym roku, został
już ukończony.
– Kęstutis Pempė, Emilis Petkevičius, Eugenija Dedok – była możliwa również dlatego, że budowę
kościoła wspierali sponsorzy, spółki: Grigeo, Jurgena (Gariūnų verslo
parkas), ORLEN Lietuva, Alanta,
a także pojedynczy ofiarodawcy,
jak Raimondas Karpavičius, Jonas
Viesulas, Vanda Pigagienė.
– Modlimy się w naszym kościele już od Bożego Narodzenia.
Jest on już całkowicie wykończony, choć jeszcze przed nami wiele
pracy. Nie ma jeszcze obrazów czy
drogi krzyżowej. Na to wszystko
przyjdzie czas później, obecnie
po prostu brakuje środków, nasza
wspólnota wciąż musi spłacać długi związane z budową – mówi ks.
Andrzejewski.
Proboszcz wyjaśnia, że w pla-

nach jest również budowa dzwonnicy obok kościoła.
– Mamy trzy dzwony, mamy projekt, czekamy na warunki, które
umożliwią jego realizację. Na razie
brak nam na to środków, ale nie
tracimy nadziei, że tak jak w przypadku budowy kościoła, znajdą się
sponsorzy, którzy zechcą nas wesprzeć – zauważa kapłan.
Na uporządkowanie czeka również teren przykościelny, który,
zgodnie z umową, uporządkować
ma stołeczny samorząd.
– Przygotowany został odpowiedni projekt, nie wiem, czy zostanie zrealizowany w tym roku,
czy później, ale na pewno będzie
on z wielką korzyścią dla wszystkich mieszkańców Grzegorzewa –
mówi proboszcz.

Prace budowlane przebiegały bardzo szybko i obecnie świątynia jest już
ukończona Fot. Marian Paluszkiewicz
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Cięcie „wilków” na drzewach
Po ubiegłorocznym, nadmiernym
cięciu wiosennym, powstało nam
wiele odrostów, zwanych „wilczymi
pędami”. Łatwo je odróżnić od całego drzewostanu, ponieważ zazwyczaj
pną się bezczelnie do góry, kalecząc pielęgnowane korony naszych
drzew.
Część z nich, szczególnie te największe, należy jednoznacznie wyciąć. Pozostałe, wyrastające ukośnie,
trzeba skrócić o 1/3, aby w przyszłości wytworzyły krótkopędy. Niektóre
z nich można dodatkowo przygiąć
poziomo – powstrzyma to ich rozwój
na długości, a zapewni więcej cienia
pod drzewem w lecie.
Jabłonie, grusze i śliwy wytwarzają pąki kwiatowe na krótkopędach,
w związku z czym długie pędy jednoroczne, zwane potocznie „wilczymi pędami”, szkodzą plonom, gdyż
zacieniają dojrzewające owoce, w
wyniku czego są one mniejsze, a
przede wszystkim mniej wybarwione i mniej smaczne. W związku z tym
wszyscy sadownicy starają się wycinać wszelkie „wilki”, aby zapobiec
zacienianiu dojrzewających owoców.
Sadownicy zalecają wykonywać
ten zabieg latem – na kilka/kilkanaście tygodni przed planowanym
terminem zbioru owoców. Ja osobiście radziłbym obcinać je teraz, wiosną, dopóki nie zaczęły owocować, a
przez to wysysać sok z drzewa i jego
przyszłych owoców.
Mimo wszystko nie uniknie się

wyrastania kolejnych „wilków” po
tym cięciu. Uwaga, zostawiamy po
1-2 cm pędu, aby nie odrósł od razu
w tym samym miejscu i to w „doborowym towarzystwie”. Żadnego
ścinania „do mięsa”! Dodatkowo posłużą nam w kolejnych latach, kiedy
trzeba będzie usunąć stare i/lub chore gałęzie.
W tym czasie na „wilkach” z poprzednich sezonów zaczną się już
tworzyć krótkopędy, na których będą
kwiaty i owoce, wówczas, już jako
starsze gałęzie, pędy te nam się przydadzą. „Wilki” – te, po kilka na drzewie, w przyszłości mogą zastąpić
stare gałęzie. Pozostawiając pędy –
które wyrastają ukośnie – popełniamy błąd, ponieważ po kilku latach,
kiedy zaczną już owocować, bardzo
łatwo mogą się wyłamywać pod ciężarem dojrzewających owoców. W
związku z tym pozostawiamy tylko
te pędy, które wyrastają pod kątem
jak najbardziej zbliżonym do kąta
prostego.
Ponadto, u niektórych gatunków i
odmian (szczególnie u gruszy) przyginanie pędów jest jedynym sposobem uzyskania kątów prostych i
prawidłowego kształtowania korony
drzewa. Aby te, pozostawione, rosły
tak jak chcemy, można posłużyć się
ciężarkami, np. kawałkami cegieł lub
przywiązując je linkami do kołków
wbitych w ziemię. W ten sposób
ładnie skomponują się z resztą
otoczenia.
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Zwalczanie chwastów

Z chwastami należy działać systematycznie i z użyciem odpowiednich
narzędzi. Potrafią wytwarzać wyjątkowo długie korzenie i rozłogi. A
propos, uważane za chwasty – skrzyp,
podagrycznik czy perz są też cennymi ziołami.

Nie wyrzucać popiołu
na kompost!
Jakość kompostu zależy od składników wyjściowych i odpowiedniego
kompostowania. Popiół nie nadaje
się do tego celu! Zarówno popiół
z drewna, jak i z węgla powoduje
koncentrację w kompoście metali
ciężkich, które potem przedostają się
do gleby.

Zwalczanie mszycy
W maju i czerwcu często pojawia się
w ogrodzie mszyca. Ma ona wielu
naturalnych wrogów, jak: biedronki, złotooki, bzygi, pryszczarki czy
gąsieniczniki. Jeśli naturalny opór
środowiska nie powstrzyma inwazji
tego szkodnika, należy zastosować
opryski, najlepiej środkami ekologicznymi. Wprawdzie nawet środek
przyjazny środowisku działa negatywnie na gatunki pożyteczne, jednak
nie tak drastycznie jak syntetyczne
środki ochrony roślin.

Ogródek kwiatowy
Do gruntu można jeszcze wysiewać
nagietki, groszek, nasturcję, gipsówkę, nemezję, czy kosmos (onętek).
Sieje się też rośliny dwuletnie, jak
goździk brodaty, mak islandzki,
niezapominajka, malwa, dzwonek
ogrodowy.
Sadownicy starają się wycinać wszelkie „wilki”, aby zapobiec zacienianiu dojrzewających owoców Fot. freepik.com

Str. przygotował
Aleksander Borowik
Fot. pixabay.com
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Coraz więcej zagrożeń
dla bezpieczeństwa Polski
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał postanowienie zatwierdzające Strategię
bezpieczeństwa narodowego RP. „Ostatnia strategia obowiązywała od grudnia 2014 r. Jakże inna była wtedy rzeczywistość naszego bezpieczeństwa pod
względem zarówno militarnym, infrastrukturalnym, jak i zdrowotnym” – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.
Jak podkreślają autorzy Strategii bezpieczeństwa narodowego,
postępująca dekompozycja porządku międzynarodowego niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo Polski, utrudniając realizację
interesów narodowych i osiąganie
celów strategicznych. „W wyniku
tych zmian kształtuje się środowisko bezpieczeństwa, które cechuje
niepewność i nieprzewidywalność,
będące wynikiem m.in. braku poszanowania prawa międzynarodowego i niewypełniania zobowiązań
międzynarodowych” – możemy
przeczytać w raporcie.
ROSJA NAJWIĘKSZYM
ZAGROŻENIEM DLA POLSKI

Zwiększa się liczba zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa o różnym
charakterze. Wśród najpoważniejszych zagrożeń wymieniona została
neoimperialna polityka władz Federacji Rosyjskiej, realizowana również
przy użyciu siły militarnej.
„Agresja na Gruzję, nielegalna
aneksja Krymu oraz działania we
wschodniej Ukrainie naruszyły
podstawowe zasady prawa międzynarodowego i podważyły filary systemu bezpieczeństwa europejskiego” – możemy przeczytać w SBN.
Rosja od kilku lat intensywnie
wzmacnia ofensywny potencjał
wojskowy, wzmacnia armię m.in.
w regionie Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego, w tym w obwodzie
kaliningradzkim, oraz realizuje
manewry wojskowe na dużą skalę,
opierając się na scenariuszach zakładających konflikt z państwami
Sojuszu
Północnoatlantyckiego,

szybki przerzut dużych zgrupowań
wojsk, a nawet użycie broni jądrowej. W raporcie wskazuje się również na zagrożenie ze strony trwających konfliktów regionalnych i
wewnętrznych w bliskim sąsiedztwie Europy, które mogą doprowadzać do odnawiających się kryzysów migracyjnych.
TWORZENIE OBRONY
POWSZECHNEJ

Zdaniem autorów Strategii bezpieczeństwa narodowego konieczne jest budowanie systemu obrony
powszechnej w pełni wykorzystującego potencjał instytucji państwowych i samorządowych, podmiotów
systemu edukacji i szkolnictwa wyższego, społeczności lokalnych, podmiotów gospodarczych, organiza-

cji pozarządowych oraz obywateli,
który będzie stanowił kompleksową
odporność państwa na zagrożenia
niemilitarne i militarne.
Niezbędne jest również zredefiniowanie systemu obrony cywilnej
i ochrony ludności, nadając mu
powszechny charakter zarówno na
terenie aglomeracji miejskich, jak i
w obszarach wiejskich.
Zalecane jest przyspieszenie
rozwoju zdolności operacyjnych Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zwiększenie dynamiki wzrostu wydatków na obronę,
osiągając poziom 2,5 proc. PKB w
2024 r. Jednak doprowadzenie do
takiego poziomu wydatków będzie
utrudnione ze względu na kryzys
gospodarczy wywołany przez pandemię koronawirusa.
21. >>

Dużo uwagi poświęcono również kwestiom cyberbezpieczeństwa i wojny
informacyjnej Fot. freepik.com
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Kolejnym istotnym aspektem
jest wzmacnianie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez uzupełnienie ich stanów osobowych i
sprzętowych.(…)
Nie należy przy tym zapominać
o zwiększaniu mobilności wojsk
oraz efektywności systemu ich
wsparcia i zabezpieczenia logistycznego poprzez położenie nacisku na inwestycje w niezbędną
infrastrukturę i środki transportu.
W dokumencie wspomina się
również o rozwijaniu zdolności
operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Wojsk Specjalnych, do
zwalczania zagrożeń, w tym o charakterze hybrydowym i działań
kontrterrorystycznych.
Kolejna kwestia dotyczy rozbudowania zdolności państwa do
skutecznej obrony powietrznej, w
tym przeciwrakietowej. Niezbędne są tu realizacja drugiej fazy
programu Wisła, który pozostaje
wciąż na etapie negocjacji między
Polską a USA, a także dostarczenie do Wojska Polskiego systemu
przeciwlotniczego krótkiego zasięgu Narew.
Nie zapomniano również o budowie zdolności operacyjnych Sił
Zbrojnych RP, które umożliwić
mają precyzyjne rażenie celów na
dalekie odległości. Chodzi tutaj
m.in. zakup okrętów podwodnych
z pociskami manewrującymi oraz
wzmocnienie wojsk artylerii rakietowej przez zakup nowych HIMARS-ów, a także kolejne zamówienia pocisków manewrujących
AGM-158B JAASM-ER. Wspomniano również o nabyciu systemów
przeciwpancernych chociażby w
ramach programu niszczyciela
czołgu Ottokar-Brzoza, jak i programów Pustelnik, a także Karabela.
Niezbędna jest również budowa zdolności do pełnej ochrony i
obrony interesów morskich państwa, zwłaszcza zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej oraz
wzmocnienia jej współdziałania
w układzie sojuszniczym i regionalnym. W ramach Planu modernizacji technicznej podejmowane

„Ta strategia uwzględnia wszystkie aspekty, które wydarzyły się pomiędzy grudniem 2014 r. a dniem dzisiejszym, łącznie z niebezpieczeństwami epidemicznymi” – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podpisania
nowej strategii bezpieczeństwa Fot. Tomasz Hamrat/Gazeta Polska
są starania pozyskania okrętów
obrony Wybrzeża w ramach programu Miecznik i trzech okrętów
podwodnych w ramach programu
Orka.
W raporcie wspomniano o trwającym tworzeniu Wojsk Obrony
Terytorialnej z myślą o rozbudowie tego rodzaju Sił Zbrojnych do
powszechnej gotowości obronnej
na całym terytorium kraju.
CYBERBEZPIECZEŃSTWO
I WOJNA INFORMACYJNA

Dużo uwagi poświęcono również kwestiom cyberbezpieczeństwa i wojny informacyjnej. Apeluje się m.in. o zwiększenie poziomu
odporności systemów informacyjnych wykorzystywanych w sferze
publicznej i prywatnej oraz militarnej i cywilnej. Zdaniem autorów
dokumentu należy również osiągnąć zdolność do skutecznego zapobiegania, zwalczania oraz reagowania na cyberzagrożenia. Innym
ważnym aspektem jest uzyskanie
zdolności do prowadzenia pełnego
spektrum działań militarnych w
cyberprzestrzeni. „Niezbędne będzie również wzmacnianie i rozbudowywanie potencjału państwa,
m.in. poprzez rozwój rodzimych
rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz prowadzenie finansowanych przez państwo prac
badawczo-rozwojowych w obszarze nowoczesnych technologii,

m.in. uczenia maszynowego, […]
szerokopasmowych sieci łączności stacjonarnej i mobilnej” – możemy przeczytać w raporcie.
Dostrzeżono również konieczność tworzenia zdolności dotyczącej walki informacyjnej. Chodzi o
budowanie na poziomie strategicznym zdolności do ochrony przestrzeni informacyjnej.
POLSKA STAWIA NA WSPÓŁPRACĘ
BILATERALNĄ I REGIONALNĄ

Jednym z kluczowych zadań
wymienionych w SBN jest rozwijanie współpracy strategicznej ze
Stanami Zjednoczonymi Ameryki,
szczególnie w obszarach bezpieczeństwa i obronności. Autorzy
optują ponadto za pogłębieniem
współpracy bilateralnej i regionalnej z kluczowymi partnerami
europejskimi zwłaszcza w ramach
Dziewiątki
Bukareszteńskiej,
Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta
Weimarskiego, a także w innych
formatach współpracy wielostronnej. Niebagatelne znaczenie dla
bezpieczeństwa Polski ma uczestnictwo w Unii Europejskiej oraz
NATO. Wskazuje się przy tym na
współdziałanie na rzecz rozwoju
współpracy UE i NATO, m.in. w zakresie ujednolicenia standardów
i poprawy infrastruktury, umożliwiających przerzut wojsk do Europy oraz mobilność wojskową na
terenie Europy.
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NASA: Próbki z Marsa
w „kwarantannie”

Próbki pobrane przez NASA na Marsie zostaną poddane kwarantannie
i będą traktowane jak wirus Ebola,
dopóki naukowcy nie udowodnią, że
są całkowicie bezpieczne.
„Moim zdaniem, a także zdaniem
społeczności naukowej, szansa, że
skały z Marsa liczące miliony lat
będą zawierały aktywne formy życia,
które mogłyby skazić Ziemię, jest
niezwykle mała. Ale próbki pobrane na Czerwonej Planecie zostaną
poddane przez NASA kwarantannie
i traktowane tak, jakby były wirusem
Ebola, dopóki nie udowodnimy, że są
bezpieczne” – powiedział Scott Hubbard, współautor raportu dla NASA.

Czy ta czarna dziura
może zniszczyć Ziemię?!
Międzynarodowy zespół astronomów odkrył czarną dziurę najbliższą Ziemi. Znajduje się ona zaledwie 1000 lat świetlnych od nas.
Astronomowie odkryli, że HR6819
jest systemem potrójnym, składającym się z czarnej dziury i dwóch
orbitujących wokół niej gwiazd.
Jedna z gwiazd okrąża czarną
dziurę w ciągu 40 ziemskich dni,
a druga jest na dalszej orbicie.
Ma ona masę 4,2 razy większą
od masy Słońca. HR6819 będący
pierwszym układem gwiazdowym
z czarną dziurą, którą można
zobaczyć samodzielnie. Gwiazdy
można zaobserwować na półkuli południowej – znajdują się w
gwiazdozbiorze Lunety.
Str. przygotował
Witold Janczys
Fot. simisi1/pixabay.com
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W centrum galaktyki
odkryto superziemię
Astronomowie z Uniwersytetu
Canterbury w Nowej Zelandii odkryli
w centrum naszej galaktyki superziemię – planetę pozasłoneczną o masie
i orbicie porównywalnej do Ziemi.
Planeta została odkryta dzięki
obserwacji
mikrosoczewkowania
grawitacyjnego. Do tego zjawiska dochodzi, gdy na jednej linii znajdą się
źródło światła (np. gwiazda), obiekt
soczewkujący oraz obserwator. Pod
wpływem ciała soczewkującego kierunek światła ulega zmianie, którą
można wychwycić i na tej podstawie
określić charakterystykę obiektu.
Metoda jest używana m.in. do szukania pozasłonecznych układów planetarnych. Obserwowane jest przede
wszystkim centrum Drogi Mlecznej,
gdzie szansa wystąpienia zjawiska to
ok. 2 przypadki na milion gwiazd.
„Gdy potwierdziliśmy, że mamy do
czynienia z innym niż gwiazda ciałem
niebieskim, a nie błędem instrumentów, przystąpiliśmy do ustalania charakterystyki układu gwiazda-planeta”
– poinformował dr Antonio Herrera
Martin z Uniwersytetu Canterbury,
główny autor opracowania opublikowanego na łamach „The Astronomical Journal” i jeden z autorów odkrycia.
Środek odkrytego układu planetarnego tworzy gwiazda o masie ok.
10 proc. masy Słońca. Masę odkrytej

planety naukowcy szacują na większą
od masy Ziemi i mniejszą od masy
Neptuna. Jeśli wziąć Układ Słoneczny
za punkt odniesienia, nowo odkryta
planeta krążyłaby wokół swej gwiazdy pomiędzy Wenus a Ziemią. Rok na
niej trwałby ok. 617 dni.
Zjawisko
mikrosoczewkowania
grawitacyjnego prowadzące do odkrycia planety zostało zaobserwowane w 2018 r., oznaczono je jako
OGLE-2018-BLG-0677. Mikrosoczewkowanie zostało niezależnie wykryte
w ramach Eksperymentu Soczewkowania Grawitacyjnego prowadzonego przez naukowców z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu
Warszawskiego oraz dzięki teleskopom południowokoreańskim zainstalowanym w Australii, Chile i RPA,
do których dostęp mieli astronomie z
Nowej Zelandii.
Jeden z autorów badania prof. Michael Albrow zaznaczył, że co roku
wykrywa się ok. 3 tys. przypadków
mikrosoczewkowania, w większości spowodowanych przez pojedyncze gwiazdy. „Dr Herrera Martin pierwszy zauważył niezwykłe
cechy zarejestrowanego światła i
po miesiącach analiz obliczeniowych doszedł do wniosku, że tym
razem mieliśmy do czynienia z
gwiazdą i planetą o niewielkiej
masie” – dodał

Astronomowie odkryli w centrum naszej galaktyki superziemię – planetę
pozasłoneczną o masie i orbicie porównywalnej do Ziemi
Fot. WikiImages / Pixabay.com
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Mija 70 lat od pierwszego
oficjalnego wyścigu Formuły 1
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Produkcja samochodów
wróci do Francji?
Od początku kryzysu związanego z
pandemią koronawirusa na świecie
we Francji debatuje się nad ograniczeniem globalizacji oraz przenoszeniem produkcji z powrotem
do kraju. Obecnie tak popularne
modele jak Peugeot 208 i Renault
Clio nie są produkowane we Francji,
która według francuskiego urzędu
statystycznego INSEE importuje
więcej samochodów niż eksportuje.
Tymczasem minister gospodarki i
finansów Bruno Le Maire’a, uzależnił
pomoc dla przemysłu samochodowego właśnie od przenoszenia
produkcji z powrotem do kraju.

Z nowej Tesli po miesiącu
odpadła kierownica!
W latach 1990-2008 przestało istnieć 28 „stajni”, z których część pozostała
praktycznie niezauważona, ponieważ nie osiągnęła żadnych obiecujących
wyników Fot. Chris Peeters / Pexels.com
Mija 70 lat od pierwszego w historii wyścigu zaliczanego do mistrzostw
świata Formuły 1. 13 maja 1950 roku
na torze Silverstone m.in. król Jerzy
VI obejrzał zwycięstwo Giuseppe Fariny. Włoch został później pierwszym
triumfatorem klasyfikacji generalnej.
Pierwszy raz o punkty do klasyfikacji generalnej rywalizowano właśnie 13 maja 1950 roku – trzy lata po
tym, jak FIA oficjalnie przystąpiła do
pracy nad stworzeniem cyklu. Zwycięzcą okazał się jadący Alfa Romeo
Włoch Farina, który później triumfował także w Szwajcarii oraz w swojej
ojczyźnie, uzbierał łącznie 30 punktów w siedmiu wyścigach (w jednym
z nich nie startował) i został pierwszym w historii mistrzem świata.
Zgodnie z danymi serwisu f1stats.
com Farina pokonał na Silverstone
70 okrążeń, czyli ok. 325 km, w czasie
2:13.23,6, co daje średnią prędkość
146,378 km/h. Na podium znaleźli się
też dwaj inni kierowcy Alfa Romeo –
rodak zwycięzcy Luigi Fagioli oraz reprezentant gospodarzy Reg Parnell.
Wystartowało 23 zawodników, ale
tylko 21 „załóg”, gdyż w dwóch autach
kierowcy jechali na zmianę. Sklasyfikowano 11 bolidów.

W pierwszej dekadzie w wyścigach
zaliczanych do mistrzostw świata F1
zginęło 11 kierowców, w drugiej – kolejnych siedmiu. Kilka ofiar było też
podczas testów oraz w pojedynczych
imprezach poza cyklem MŚ. Z powodu pogłębiającej się finansowej przepaści między teamami utrzymanie
się w stawce stało się bardzo trudne.
W latach 1990-2008 przestało istnieć
28 „stajni”, z których część pozostała
praktycznie niezauważona, ponieważ
nie osiągnęła żadnych obiecujących
wyników.
Dotychczas odbyło się dokładnie
1018 wyścigów mistrzostw świata F1. Ten jubileuszowy, tysięczny
przypadł na Grand Prix Chin 14
kwietnia 2019 r.
Z powodu pandemii koronawirusa przyszłość tego sportu, jak i wielu
innych, stanęła pod znakiem zapytania. W tym roku pierwszy wyścig
miał się odbyć w marcu, a w kalendarzu znalazła się rekordowa liczba 22
rund, jednak dotychczas odwołano
lub przełożono 10 z nich. Start planowany jest na początek lipca w Austrii,
bez udziału kibiców. Z powodu opóźnienia teamy ponoszą ogromne straty finansowe.

43-letni Jason Tuatar ogromnie się
cieszył z kupionej Tesli. Jednak po
około 30-kilometrowej przejażdżce
– od samochodu odpadła kierownica. Na całe szczęście stało się to
pod domem, gdy kierowca parkował
na podjeździe. Całkowity przebieg
pojazdu do wystąpienia nietypowej
usterki to – uwaga – nieco ponad 570
km... Auto zostało zwrócone właścicielowi następnego dnia. Przy okazji
poinformowano go, że padł ofiarą
wady montażowej – kierownica nie
została po prostu przykręcona do
kolumny. Trzymała się więc wyłącznie na wieloklinie. Nikt nie potrafił
jednak odpowiedzieć na pytanie, jak
do tego doszło...

Str. przygotował
Witold Janczys
Fot. Roberto Nickson/Pexels.com
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Dzień dobry moim Przyjaciołom i Czytelnikom!
Dzisiaj zapraszam Was na garść fajnych ciekawostek różnego rodzaju:
od pędraka do gwiazd! Wszystkim życzę dobrej zabawy!

Dlaczego bocian stoi na jednej nodze?
Bocian nie żywi się tylko żabami!?

Dlaczego bocian jest zwiastunem wio-

Ptaki te prawie w ogóle nie jedzą żab.

sny? Bo w marcu, kiedy rozpoczyna

Wolą dżdżownice i pędraki. Zjadają też
małe myszki, krety, norniki, pisklęta ptaków czy ryby.
Dlaczego bocian stoi na jednej nodze? Naukowcy wysnuli

się wiosna, wraca do Polski z dalekiej
podróży do ciepłych krajów.
• Dorosłe bociany mają czerwony dziób i czerwone nogi. U młodych
dziób i nogi są czarne, ale wraz z

wniosek, że w ten sposób

upływem czasu czerwienieją.

bociany lepiej odpoczywa-

• Przed wyruszeniem na zimę

ją. W takiej pozycji również śpią. Inni naukowcy sądzą, że
stanie na jednej nodze pomaga
ptakom, szczególnie tym stojącym

do Afryki bociany zbierają się
na bocianich sejmikach.
W miejscu, gdzie jest
dużo jedzenia, pojawia-

w wodzie, utrzymać wyższą

ją się wtedy dziesiątki a

temperaturę ciała. Ponieważ

nawet setki osobników.

ta noga, która jest w wodzie,

• Bociany klekocą, czyli

szybciej się wychładza, ptaki stoją raz

szybko kłapią dziobem, czemu towa-

na jednej, a raz na drugiej, żeby każda

rzyszy odchylanie głowy do tyłu i jej

miała szan sę ogrzać się w piórach!

opuszczanie.
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Ciekawostki - Meteoryt tunguski
W pogodny ranek 30
czerwca 1908 roku olbrzymia kula ognia pojawiła
się nad centralną Syberią. Obiekt poruszał się
niewiarygodnie
szybko,
ciągnąc za sobą barwny
warkocz. Nagle potworny błysk zalał całą krainę
oślepiającym
blaskiem.
Ciało eksplodowało kilka
kilometrów nad ziemią, a
ogłuszający huk słychać
było w promieniu 800 km.
Niezwykle gorąca fala
uderzeniowa spowodowa-

ła powalenie syberyjskiego
soka na 20 km
lasu na powierzchni 3000
chmura pyłu.
km kw. Popalone drzewa
Można
sobie
zostały złamane niczym
wyobrazić katazapałki. Skutki wybustrofę, która miachu zarejestrowane
łaby miejsce, gdyzostały w obserwaby meteoryt trafił
toriach meteow Berlin czy Londyn...
ro l o g i c z n y c h
W Europie obserw całej Rosji,
wowano świecenie
a nawet w
nocnego nieba przez
Wa s z y n g kilka kolejnych dni
tonie.
Po
po wybuchu. Światło
eksplozji z
było tak intensywne, że o
ziemi podniopółnocy w Paryżu można
sła się gigantyczna, wy- było czytać drobny druk,

********************************************************************************************************

Rebusy pogodowe na wiosnę

ALE DOWCIP!

Wraca Mądrala ze szkoły do domu i krzyczy:
- Mamo, mamo, dzisiaj zrobiłem dobry uczynek!
- No to mów.
- Koledzy podłożyli pineskę szpicem do góry na krześle nauczyciela... Nauczyciel już
miał siadać, kiedy ja odsunąłem krzesło...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Przychodzi stonoga do szewca, a szewc już od progu krzyczy:
Nawet nie wchodź!
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Budda w masce

Mnisi z klasztoru Wat Nithet Rat
Pradit w ramach przypominania
wiernym o pandemii koronawirusa
wyposażyli posągi Buddy w maseczki. Świątynia Wat Nithet Rat Pradit
znajduje się w Pathum Tani, stolicy
prowincji o tej samej nazwie, na północ od Bangkoku.
Wszystkie posągi i posażki Buddy,
znajdujące się w klasztorze, również
jego wielki posąg przed świątynią,
zostały „ubrane” w maseczki. Maski
noszą też mnisi. Maski są koloru pomarańczowego, podobnie jak szaty,
które w Tajlandii noszą buddyjscy
mnisi. Takiego koloru szaty przywdział Budda po oświeceniu.
Fot. thaibpsworld.com

A PROPOS...

Odkryto najstarsze
szczątki człowieka
W bułgarskiej jaskini Bacho Kiro
zidentyfikowano najstarsze szczątki
człowieka z gatunku Homo sapiens
na terenie Europy.
Człowiek współczesny anatomicznie
(Homo sapiens) dotarł do Europy ok.
45 tys. lat temu.
Najnowsze badania dowodzą, że
nasi przodkowie dotarli do Europy
i rozprzestrzenili się o kilka tys. lat
wcześniej, niż dotąd sądzono.
Zespół badaczy pod kierunkiem Jean-Jacquesa Hublina poinformował
o odkryciu szczątków Homo sapiens
w jaskini Bacho Kiro w Bułgarii. W
jednej z najniższych warstw jaskini natrafiono na ząb oraz drobne
fragmenty kostne, które udało się zidentyfikować jedynie dzięki zaawansowanej technologii badania białek
i DNA. Datowanie radiowęglowe
pozwoliło oszacować wiek znaleziska
z rozpiętością kilku tysięcy lat, tzn.
między ok. 46 940 a 43 650 lat temu.
Datowanie na podstawie mutacji
DNA sugeruje podobny wiek – pomiędzy 44 830 a 42 616 lat.
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Żarłoczne pandy
zjadły cały bambus

Ogród zoologiczny w Calgary zdecydował o zwrocie do Chin dwóch
pand, które na mocy umowy miały
przebywać w Kanadzie do 2023
r. Zwierzęta wyjadły już zapasy
bambusa, a pandemia koronawirusa poważnie utrudniła organizację
dostaw.
Dwie pandy wielkie – Er Shun i Da
Mao – przybyły do Kanady w 2014
r. W zoo w Toronto doczekały się
dwojga potomstwa. Maluchy zgodnie
z umową zostały oddane Chinom.
Dorosłe pandy miały pozostać w Kanadzie do 2023 r. Epidemia koronawirusa pokrzyżowała te plany.
Fot. freepik.com

Fotomigawka

Przetrwać kwarantannę jest raźniej z ulubioną maskotką Fot. Marian Paluszkiewicz
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ROZRYWKA

Krzyżówka

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 14-15 MAJA
Poziomo: AKORDEON - OSAKA - ALUFELGA - LEPIK - KOKOS - BOND - RABA
- FIOLET - MIKS - GUST - KLISZA - TRIO - OZON - KANAPA
Pionowo: WASAL - OFIARA - KALETNIK - OKUP - DOSKOK - GRAFIK - EKOREGION - MEJL - KATUSZA - GLOB - SZOP - UNIA - SANTANA
Hasło: SESJA NAGRANIOWA

19-20/05/2020

27

Uśmiechnij się
Kowalska mówi do męża:
– Skocz do sklepu i kup pół litra
oleju.
Po jakimś czasie Kowalski wraca.
Żona pyta:
– Kupiłeś?
– Pół litra kupiłem, ale na olej już
nie wystarczyło.
***
Rano w biurze:
– Stary, skąd masz takie limo pod
okiem?!
– A, bo jak się wczoraj wieczorem
modliliśmy przy stole i właśnie
mówiliśmy „ale zbaw nas ode
złego”, to niechcący spojrzałem na
teściową...
***
W sądzie do oskarżonej :
– Mieszkała Pani z małżonkiem
prawie od 50 lat, a potem go zabiła. Dlaczego ?
– Cóż, Wysoki Sądzie, jakoś tak
odkładałam, odkładałam....
***
Magik idzie na przesłuchanie do
pokazu talentów. Pierwszy juror
zadowolony, drugi też.
Natomiast ten pokrzywdzony
przez życie daje 1 punkt. Wszyscy
się pytają dlaczego to zrobił, przecież występ był świetny.
Na to on odpowiada:
– Mój brat też był magikiem, zmienił moją dziewczynę w swoją żonę.
***
Kolega do Jasia:
– Ile razy mam Cię prosić, żebyś mi
oddał pożyczone pieniądze?
– A przypomnij sobie, ile razy Cię
prosiłem, żebyś mi je pożyczył?
***
W autobusie pijak przyssał się do
współpasażerki:
– Pszszepraszszam, pani mi pszszypomina moją żonę.
– Spadaj, śmierdzący pijaku!
– O, i brzmi pani tak, jak ona...
***
Facet codziennie przychodzi do
kiosku, kupuje gazetę, ogląda
pierwszą stronę, gniecie i wyrzuca.
Wreszcie kioskarz pyta:
– Czego Pan szuka?
– Nekrologu.
– Ale nekrologi są na końcu.
– Ten, na który czekam, będzie na
pierwszej stronie.
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Litwa udziela pomocy
humanitarnej

Wyprodukowane na Litwie środki
ochronne, potrzebne do walki z
COVID-19, w ub. tygodniu zostały
wysłane do Armenii, Mołdawii i
Gruzji. Ładunki humanitarne zostały
przetransportowane również na
Ukrainę.
Jak informuje ministerstwo spraw
zagranicznych, jest to pomoc
humanitarna przydzielona przez
rząd Republiki Litewskiej krajom wschodniego sąsiedztwa
w odpowiedzi na wnioski tych
krajów o pomoc humanitarną w
celu zwalczania COVID-19. Za 100
tys. euro kupiono 52,6 tys. masek,
wyprodukowanych na Litwie przez
spółki „Baltic digital printing” oraz
„Medienos era”.

Znaczek poświęcony
100-leciu Straży Granicznej
Trzeci rok z rzędu Poczta Litewska
wydaje znaczek pocztowy poświęcony instytucjom litewskim, które
obchodzą 100. rocznicę powstania. Blok wydany w tym roku zawiera również znaczek pocztowy
poświęcony Państwowej Służbie
Ochrony Granic przy MSW, obchodzącej jubileusz 100-lecia.
Na znaczku upamiętniono generała porucznika Petrasa Kubiliūnasa, dowódcę pierwszego pułku
podbatalionu, który ma szczególne zasługi dotyczące ochrony
granic. Blok wydany w nakładzie
6 000 sztuk, stworzony przez
artystkę Romę Auškalnytė, upamiętnia także 100-lecie założenie
Sejmu Litwy i Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu.
Fot. ELTA

SPOŁECZEŃSTWO
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Szanowni Czytelnicy!
Apelujemy do Was o przekazanie na redakcję „Kuriera Wileńskiego”
1,2 proc. od wpłaconego przez Was w 2019 roku do Inspekcji Podatkowej
podatku dochodowego. Zagospodarujecie należnie te znikome dla budżetu państwa — a jakże ogromnie ważne dla nas środki.
Dlaczego warto przekazać dla „Kuriera Wileńskiego” 1,2 proc. od podatku?
Żeby polska gazeta codzienna na Litwie mogła istnieć i rozwijać się.
Twoja pomoc, Czytelniku, będzie znaczącym wsparciem naszych
skromnych redakcyjnych sił.
***
Podobnie jak w ubiegłych latach każdy z nas, kto płaci podatek od
dochodu (od wynagrodzenia, z działalności gospodarczej lub innej)
może przekazać dla organizacji (w tym wypadku dla redakcji „Kuriera
Wileńskiego”) 1,2 proc. od wpłaconego w 2019 r. do Inspekcji Podatkowej podatku dochodowego. Wcześniej była możliwość przekazania 2 proc., jednak od 1 stycznia b. r. zaszły zmiany.
Jak można wesprzeć „Kurier Wileński”? Wystarczy tylko złożyć podanie FR0512 i wpisać 2019 rok.
Inspekcja Podatkowa szczególnie podkreśla, że nie ma możliwości
przekazania deklaracji przez pracodawcę. Podanie należy dostarczyć
własnoręcznie do Inspekcji Podatkowej lub wypełnić w systemie elektronicznym (EDS) http://deklaravimas.vmi.lt do 4 maja 2020 roku.
Forma FR0512 dostarczona później nie będzie rozpatrywana. Prośba
zostanie także odrzucona, jeżeli w terminie nie złożymy deklaracji podatkowej GPM308 za 2019 rok, czyli też do 1 lipca.
Wszelka informacja o składaniu deklaracji FR0512 jest zamieszczona na
stronie internetowej www.vmi.lt. Możemy także dzwonić na tel. 1882.
Jakie dane są potrzebne, aby wypełnić blankiet-podanie
(forma FRO512)?
— Kod identyfikacyjny naszej redakcji (įmonės kodas 300073186).
Pracownicy redakcji pomogą wypełnić deklarację Czytelnikom, którzy
chcą przekazać 1,2 proc. od podatku dochodowego dla dziennika
„Kurier Wileński”.
Uwaga: W tym wypadku gdy do VMI zostanie przekazane parę egzemplarzy formy FR0512, urząd skarbowy uwzględni deklarację, która
zostanie wysłana jako ostatnia.
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Nauczanie w szkole czy on-line?
Zadecyduje dyrekcja
Anna Pieszko
Nie będzie obowiązkowego powrotu uczniów do szkół. Ostateczną
decyzję, czy kontynuować naukę on-line, czy zarządzić powrót uczniów
do szkolnych ławek, podejmie kierownictwo szkół po uzgodnieniu z
założycielami.
Rząd zezwolił na stopniowy powrót do szkół. Od 25 maja do klas
mogliby wrócić uczniowie klas I–IV.
Od 1 czerwca mogłyby wrócić inne
klasy – uczniowie klas V–VIII i I–III
gimnazjalnej. Od 25 maja proponuje się konsultacje dla absolwentów.
„To nie jest przepis obowiązkowy, to
prawo do podjęcia nauki w szkole
zgodnie z ustalonymi wymogami” –
powiedział minister oświaty, nauki i
sportu Algirdas Monkevičius.
– Podczas ostatniej, zdalnej rady
pedagogicznej postanowiliśmy, że
nie warto wracać na kilka tygodni
do szkoły i będziemy kontynuowali naukę on-line. Uczniowie już się
przyzwyczaili do zdalnego nauczania i powrót do szkoły wywołałby
dodatkowe emocje, ponieważ związane to jest z wymogami zapewnienia bezpieczeństwa. Zdawaliśmy

też sobie sprawę, że część rodziców
będzie się obawiała powrotu dzieci
do szkoły i nie puści ich na tradycyjne nauczanie. Musielibyśmy wtedy
część uczniów uczyć zdalnie, część
stacjonarnie – byłoby to podwójne
zamieszanie. Postanowiliśmy też, że
ostatni dzwonek w szkole, o ile będzie ładna pogoda, zabrzmi osobno
dla chętnych z każdej klasy – mówi
dla „Kuriera Wileńskiego” Walery
Jagliński, dyrektor Gimnazjum im.
Szymona Konarskiego w Wilnie.
Jak dodaje, latem w szkole będą
możliwe konsultacje dla maturzystów przeprowadzane przez nauczycieli na żywo. Pojedyncze osoby
z różnych klas będą mogły się zwracać również o pomoc w nadrobieniu
zaległości.
Dyrektorzy szkół w rejonie solecznickim również opowiadają się
za zdalnym zakończeniem procesu
nauczania w tym roku szkolnym.
– W piątek przeprowadziliśmy
wideokonferencję z dyrektorami
szkół, którzy widzą potrzebę zakończenia procesu nauczania w sposób
zdalny. Wszyscy dyrektorzy wypowiedzieli się za kontynuowaniem
nauki on-line. Osobno poświęci się

Rząd zezwolił na stopniowy powrót do szkół ale ostateczną decyzję podejmie
ich kierownictwo po uzgodnieniu z założycielami Fot. Marian Paluszkiewicz

czas na konsultacje dla maturzystów
oraz dla uczniów z problemami w
nauce – informuje „Kurier Wileński”
Regina Markiewicz, kierownik wydziału oświaty, nauki i sportu Samorządu Rejonu Solecznickiego.
Za zdalnym nauczaniem przemawia wiele argumentów: wiek nauczycieli, dzieci z grupy ryzyka, zachowanie zasad bezpieczeństwa.
– Kwarantanny nikt nie odwołał,
a eksperymentowanie z dziećmi jest
nie na miejscu, musimy zachować
ostrożność i zakończyć proces nauczania zdalnie – mówi Regina Markiewicz.
Zgodnie z przyjętymi w dniu 8
maja tego roku zmianami w ogólnych programach nauczania, proces edukacyjny dla uczniów klas 1–4
kończy się 4 czerwca, dla klas 5–10
oraz 3 gimnazjalnej klasy 18 czerwca, a dla absolwentów 22 maja. 18
maja w całym kraju dzieci mogły
wrócić do przedszkoli.
– Z danych na poniedziałek, 18
maja, we wszystkich przedszkolach
rejonu, z zachowaniem wszelkich
możliwych zasad bezpieczeństwa,
powróciło już 99 dzieci – podaje
kierownik wydziału oświaty, nauki
i sportu Samorządu Rejonu Solecznickiego.
Rząd w ub. środę zatwierdził propozycje ministerstwa oświaty, nauki i
sportu, dotyczące nauczania kontaktowego w szkołach ogólnokształcących, czyli powrotu do prawdziwych
szkół. Również szkoły specjalne
będą miały prawo do otwarcia drzwi.
Podobnie uczelnie wyższe i szkoły
zawodowe będą mogły prowadzić
nauczanie w pomieszczeniach, jeśli
nie jest to możliwe zdalnie.
Premier Saulius Skvernelis
ogłosił, że komisja COVID-19 postanowiła umożliwić samym instytucjom edukacyjnym wybór,
która forma edukacji ma być stosowana: on-line, normalna (zgodnie z ustalonymi wymaganiami)
lub mieszana.
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6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
7.40 Dzień dobry, Litwo!
8.30 Wiadomości
9.00 S. “Jessica 		
Fletcher”
9.50 S. “Policja
kryminalna 		
Monachium 36”
10.35 S. “Komisarz
Rex”
11.30 Co i dlaczego?
12.00 Lekcja LRT
13.00 Dzieci Tysiąclecia
13.58, 20.25 Loteria
“Keno Lotto”
14.00 Wiadomości
14.20 Dzień dobry,
Litwo
14.30 Euromaxx
15.25 Weranda
16.00 Wiadomości
16.30 Tańczy Litwa
16.40 S. “Wszystko
dla pań”
17.30 Wiadomości
18.00 Co i dlaczego?
18.30 Spytajcie lekarza
19.30 (Nie)emigranci
20.30 Panorama
21.00 Temat dnia
21.29 Loteria “Jega”
21.30 Film dok.
22.30 Wiadomości
Rowerowe
23.00 S. “Oszuści”
23.45 Pytanko
24.00 S. “Komisarz
Rex”

6.20 S. “Od serca do
serca”
7.30 S. anim.
8.00 S. “Walker,
strażnik Teksasu”
10.00 S. “Policja 		
Rozenheima”
11.00 S. “Miłość leczy”
11.30 S. “Wróżka”
13.30 S. “Zniewolona”
14.30 S. “Sierotki”
15.30 S. “Dzikie miasto”
16.30 Dobry wieczór,
Litwo
17.30 S. “Cudo”
18.30 Wiadomości
19.30 KK2
20.00 Program o
stylu życia
21.00 “Ostrożnie -

kobiety!” program
humorystyczny
21.30 Wiadomości
22.30 “Krowy” detektyw

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05 Historie rzeczy
7.00 Tu jest kino
7.30, 15.50 S. anim.
8.45 Encyklopedia
Gustawa
9.15 Dzień dobry, Litwo!
11.45 Pytanko
12.00 Wiadomości DW
po rosyjsku
12.15 Zeszyt Wileński
12.40 Odblaski
13.05 Kulturalnie z
Nomedą
14.00 S. dok. “Obwody
historii”
14.55, 18.30 S. dok.
15.40 Wstawka muz.
16.40 S. “Znajdź mnie
w Paryżu”
17.05 S. “Bliźniaczki”
17.50, 19.25 Szkoła
twórczości
18.00 Pytanko
19.35 S. dok. “Lata 80.”
20.15 Przypomnijmy
20.30 Panorama
21.00 Temat dnia
21.30 S. “Bank”
23.15 Film dok.
00.00 Wiadomości DW
po rosyjsku
00.15 Dziś na świecie

6.25, 15.00 S. anim.
7.55 Z domu
8.55 S. “W wirze
miłości”
10.00 S. “Od
przeznaczenia nie
uciekniesz”
12.00 S. “Prawdziwa
gwiazda”
13.00 S. “Sprzedane
życie”
16.00 Wiadomości TV3
16.30 TV pomoc
18.30 Wiadomości TV3
19.30 S. “Pod prąd”
20.30 S. “Przeklęci II”
21.00 Wieczorne
wiadomości TV3
22.00 “Lód” film fab.
23.55 S. “Kości”

6.25 S. “CSI. Miami”
7.20 Reality show
8.35, 14.55 S. “Ulice
rozbitych latarni”
9.35, 16.00 S. “Ślad”
10.35 S. “Kobra 11”
11.35, 19.30 S. “Ostatni
statek”
12.35 S. “Zdesperowane
gospodynie 		
domowe”
13.35 Reality show.
17.00 Dzień Info
17.30 S. “Kobra 11”
18.30 S. “CSI. Miami”
20.30 S. “Ale numer!”
21.00 “Lampa błyskowa”
film fab.
22.55 “Smocze wrota”
thriller

5.20 Nowy dzień
7.00, 12.30, 16.30, 21.00
Program
aktualnych
rozmów
7.30 Trzymajcie się
8.30, 18.30 “Historia
jednego
przestępstwa”
9.30 Konferencja
prasowa
10.00, 13.00 Nowy dzień
12.15 Tyle wiadomości
15.00 S. “Wojny
policyjne”
16.00, 18.00 Reporter
17.00 S. “Gwiazda,
wskazująca 		
drogę”
18.25 Renowacja z
bliska
19.30 W centrum
uwagi Delfi
20.00, 22.30 Reporter
20.20 Sport
23.30 Trzymajcie się

6.30, 16.00 S. “CSI:
kryminaliści”
7.30 S. “Kobra 11”
8.30, 10.30 S. anim.
9.00 S. dok. 		
“Zwiadowca
przeszłości”
9.30 S. “Mutant X”
11.30 “Top modele”
13.30 S. “Cioteczka

Mick”
14.30 S. “Sasza i Tania”
15.00 S. “Kobra 11”
17.00 S. “Univer”
18.00 S. “Cioteczka
Mick”
19.00 S. “Swatowie”
20.00 S. “Policjant z
Rublowki”
20.30 Wiadomości
21.05 “Oszalałe psy”
film fab.
23.00 S. “Słoneczny
patrol”

6.50 S. “Ojciec 		
Mateusz”
8.00 S. “Dwa serca”
10.00 S. “Ślepa”
12.15 S. “Maria Wern”
13.20 S. “Unforgettable”
14.20, 18.45 S. “Nina”
15.30, 19.50 S. 		
“Candice Renoir”
16.40 S. “Bądź ze mną”
17.40 S. “Biały - kolor
miłości”
21.00 S. “Morderstwa
w Midsomer”
22.55 S. “Sprawa
honoru”

6.20 S. “Przysięga”
7.10, 15.00 S. “Elif”
8.00 Transmisja Mszy
Świętej
8.40 “Japonia” film dok.
9.00 Wiadomości
9.08 Kwadrans
polityczny
9.35 Bądźmy razem
w domu
10.20 S. “Ranczo”
11.15 S. “Komisarz
Alex”
12.05 S. “Ojciec 		
Mateusz”
13.00 Wiadomości
13.10 Agrobiznes
13.35 Magazyn 		
Rolniczy
13.50 “Tam, gdzie żyją
pająki” film dok.
16.00 Wiadomości.
16.15, 21.10 ALARM!
16.35 “Gra słów. 		
Krzyżówka”
17.05 S. “Przysięga”
18.00 Teleexpress
18.25 Jaka to melodia?
18.55 “Włoska rodzina”
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19.55 Jeden
z dziesięciu
20.30 Wiadomości
21.30 S. “Leśniczówka”
22.05 S. “Wypadek”
23.05 Magazyn 		
Ekspresu 		
Reporterów
00.10 “Ocaleni”
reality show

8.00 “Studio Kultura Rozmowy”
8.10, 18.45 “Historia na
ten czas”
8.30 S. “Najdłuższa
wojna
nowoczesnej
Europy”
9.30 Film anim.
10.00 “Szkoła z TVP”
Klasa I
11.20 “Szkoła z TVP”
Klasa II
12.45 S. “Czarne
chmury”
13.40 S. Klub profesora
Tutki
14.00 Wesele dramat
15.45 Szlakiem 		
Kolberga
16.10 “Kultura duchowa
narodu”
16.40 S. dok. “Sztuka
Rosji”
17.35 Świątynie kultury
18.05 S. “Do przerwy 0:1”
18.30 “Rzecz Polska”
19.00 “Wielcy
reformatorzy
teatru” film dok.
20.00 “Którędy po 		
sztukę”
20.10 “Kronos”
20.45 Informacje
kulturalne
21.00, 0.40 “Myśli na
ten czas”
21.05 “Co dalej?”
21.20 “Siedem dalekich
rejsów” spektakl
22.55 “Taniec pustyni”
dramat

7.10 “Spotkajmy się”
7.40 W Krainie Baśni
8.00 S. “Maszyna 		
zmian”
9.00 Pytanie
na śniadanie
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12.35, 19.55 S. “Barwy
szczęścia”
13.15 Wiadomości.
13.30 Nad Niemnem
13.50 Polonia 24
14.10 “2020. Czas
nieznany”
14.35, 23.25 S. “Nad
rozlewiskiem”
15.20 Film
16.15 Wiadomości
16.30 Film dok.
17.30 S. “Korona królów”
18.00 W Krainie Baśni
18.20 “Podwodne ABC”
18.30 Teleexpress
18.55 “Teściowie i
synowie. Kto tu
rządzi?”
19.25 Przystanek 		
Historia
19.40 Pod Tatrami
20.25 Magazyn z Wysp
20.45 Baw się słowami
21.00 Wiadomości
21.45 S. “Ojciec 		
Mateusz”
22.35 “Koronawirus.
Poradnik”
22.45 Polonia 24
23.05 “Co dalej?”
00.10 Focus on Poland

6.35 Serwis Info 		
Poranek
8.50 „Agrobiznes“
9.00 Wiadomości
9.10 „Minęła 8”
10.09 „Minęła 9”
11.29 Serwis Info Dzień
13.00 Wiadomości
13.10 Serwis Info Dzień
16.00 Wiadomości
18.00 „Teleexpress”
18.15 „Teleexpress
Extra”
18.32 „O co chodzi”
19.00 Panorama
19.21 Panorama opinii
19.42 „Widziane
z Polski”
20.00 Serwis Info
Wieczór
20.30 Wiadomości
20.58 Gość
Wiadomości
21.13 „Minęła 20ta”
22.00 „Nie da się
ukryć”
22.30 Kasta
22.40 STUDIO LOTTO
22.49 „W tyle wizji”
23.24 Flesz Info 		
Wieczór

23.30, 23.30 „W tyle
wizji Extra”
00.00 INFO Wieczór
00.30, 0.30 „W akcji“
23.24 Flesz Info 		
Wieczór
00.00 INFO Wieczór

7.50 “Był taki dzień”
7.50 “Polska Kronika
Filmowa”
8.05 S. “Młody Piłsudski”
9.00 “Szkoła z TVP”
Klasa III
10.00 “Szkoła z TVP”
Klasa V
11.20 “Nietoperz na
poligonie”
12.00 “Szkoła z TVP”
Klasa III
13.00 “Szkoła z TVP”
Klasa V
14.30 “Spór o historię”
15.10 Film dok.
16.55 Kuchnia 		
Jagiellonów
17.30 “Lolek” film dok.
18.15 Tajemnice 		
Państwa 		
Podziemnego
18.50 Historia Polski
19.45 “Co dalej”
20.05 S. “Młody 		
Piłsudski”
21.00 “Pani spod szóstki”
21.55 Tajemnice 		
Paryża
23.00 Historia na ten
czas
23.10 Po PRL-u.
23.45 “Szwadron” film
historyczny

7.00 S. “Mojżesz - 10
przykazań”
7.50, 0.50 “100
cudownych 		
miejsc na świecie”
8.00 Wywiad z abp
M. Mokrzyckim
8.35 Reportaż
8.50 “Kolory świętości”
8.55 “Świat w
obrazach”
9.00 Informacje dnia
9.15, 20.40 “Polski
punkt widzenia”
9.35 Słowo Życia.
9.40 “Dzieci Andersa powrót do Afryki”

film dok.
10.45 “Papież Polak do
rodaków”
11.00 Informacje dnia
11.15 “Jak my to
widzimy - z
daleka widać
lepiej”
11.45 “Zew natury”
12.05 “Mocni w wierze”
12.35 “Myśląc 		
Ojczyzna”
12.45 “Historia i
architektura 		
Polski w
rysunkach 		
prof. Ryszarda
Natusiewicza”
13.00,19.00 Modlitwa
“Regina Coeli”
13.03 Informacje dnia
13.20 “Sanktuaria
polskie”
13.35 Film dok.
14.30 Msza Święta z
Jasnej Góry
15.30 “Mama Limma”
film dok.
15.50 Film dok.
16.50 “Ma się rozumieć”
17.00 Informacje dnia
17.10 “Jestem mamą”
17.30 “Kalejdoskop
Młodych”
17.50 “Express 		
Studencki”
18.00 “Refleksje nad
Psalmem XXIII”
18.10 “Prosto
o gospodarce”
18.30 “Okiem kamery”
19.05 Informacje dnia
19.15 “Rozmowy
niedokończone”
20.25 Święty
na każdy dzień
20.30 “Każdy maluch
to potrafi”
21.00 Informacje dnia
(wydanie główne)
21.20 Modlitwa
różańcowa
21.50 “Myśląc Ojczyzna”
22.00 Apel Jasnogórski
22.20 Informacje dnia
23.00 Film dok.
00.40 “Filmowe
życiorysy”

6.00 Dzień dobry
8.55 Żyj zdrowo!
9.55 Modny wyrok
11.05 Pobierzmy się
11.55 S. “Szef 2”

13.30 S. “Dywersant”
15.20 Męskie. Żeńskie
16.10 S. “Leżąc w niewoli”
17.50 Naprawdę
18.50 Niechaj mówią
20.00 S. “Katia i Blek”
21.00 S. “Sadowoje
kalco”
22.00 Wieczór z 		
Urgantem

6.00 Nasz poranek
7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
13.00, 16.00, 18.00,
20.30 Nasze wiadomości.
9.10 Teoria spiskowa
9.55 Żyć zdrowo
11.10 S. “Ubojnia siła”
12.20 S. “Rozpoznaj
mnie, jeśli 		
możesz”
14.25 Pobierzmy się!
15.25 Męskie. Żeńskie
16.45 W rzeczy samej
18.20 Dodatek powodzenie
18.55 Niechaj mówią
20.00 Czas.
21.10 S. “Katia i Black”
22.15 Doc Talk
23.15 S. “Obwodnica
Sadowa”
00.15 Męskie. Żeńskie

6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.45 Dzisiaj
8.25 S. “Ulica
odlewnicza”
10.25 S. “Morskie
diabły 3”
13.25 Miejsce spotkania
15.40 Ty nie uwierzysz!
16.30 Niezwykłe
wydarzenie
16.55 DNA
18.00 S. “Zaraza”
19.45 S. “Polowanie na
piosenkarza”
21.40 S. “Rostow”
23.50 Na podstawie
prawdziwych
wydarzeń

6.00 Film fab.
9.30, 18.00, 1.00 		
Tajemnice
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naszego kina
10.15 “Kronika Huadu”
film fab.
12.15 “Żandarmi
prowadzą” film fab.
14.00 “Żelazna maska”
film fab.
16.25 Film fab.
18.50 “Żandarmi w
Nowym Jorku”
film fab.
20.50 “Siostry” film fab.
22.35 “Brat 2” film fab.

6.25 “Siedem kolacji”
film fab.
7.55 “Jechali dwaj
kierowcy” film fab.
9.10 “Kochany ojcze”
film fab.
10.40 “Jednoklasiści.ru.
PrzyWOŁAJ 		
szczęście” film fab.
12.15 Film fab.
13.25 “Lód” film fab.
15.20 “Pionowa”
film fab.
16.35 “Dzień wyborów
2” film fab.
18.20 “Choinki 2”
film fab.
20.00 “Korytarze
nieśmiertelności”
film fab.
22.10 “Los” film fab.
23.35 “I ja chcę” film fab.

7.00, 12.45 Sprzedawcy
samochodów
7.55 Jak to działa?
8.25 Jak to zrobione?
9.20, 11.45, 20.00 		
Ratownicy
skarbów
9.50 Złoto garażów
10.20 Zapomniana i
pochowana
10.50 Tajemnice historii
13.40 Kolej na Alasce
14.35 Alaska. Ostatnia
granica
15.30 Edd Staford: W
nieznane
16.30 Jak to zrobione?
17.00 Biznes hotelowy
19.00 Jak to działa?
19.30 Jak to zrobione?
21.00 Złota gorączka
22.00 Fatalny połów
0.00 Nieznana
ekspedycja
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6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
7.40 Dzień dobry, Litwo!
8.30 Wiadomości
9.10 Dzień dobry, Litwo!
9.00 S. “Jessica
Fletcher”
9.50 S. “Policja
kryminalna
Monachium 36”
10.35 S. “Komisarz
Rex”
11.30 Co i dlaczego?
12.00 Lekcja LRT
13.00 Dzieci Tysiąclecia
13.58, 20.25 Loteria
“Keno Lotto”
14.00 Wiadomości
14.20 Dzień dobry,
Litwo
14.30 Euromaxx.
15.25 Odblaski
16.30 Tańczy Litwa
16.40 S. “Wszystko
dla pań”
17.30 Wiadomości
18.00 Co i dlaczego?
18.30 Spytajcie lekarza
19.30 Kolory życia
20.30 Panorama
21.00 Panorama roku
21.29 Loteria “Jega”
21.30 Realna
dokumentalistyka
22.30 Wiadomości
Rowerowe
23.00 S. “Oszuści”
23.45 Tańczy Litwa
24.00 S. “Komisarz
Rex”

6.20 S. “Od serca
do serca”
7.30 S. anim.
8.00 S. “Walker,
strażnik Teksasu”
10.00 S. “Policja 		
Rozenheima”
11.00 S. “Miłość leczy”
11.30 S. “Wróżka”
13.30 S. “Zniewolona”
14.30 S. “Sierotki”
15.30 S. “Dzikie miasto”
16.30 Dobry wieczór,
Litwo
17.30 S. “Cudo”
18.30 Wiadomości
19.30 KK2
20.00 Realne show
21.00 “Ostrożnie -

kobiety!” program
21.30 Wiadomości
22.30 “Inwazja: Bitwa o
Los Angeles”
film fab.

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05 Program muz.
7.00 W przerwie (nie)
oklaskujemy
7.30, 15.50 S. anim.
8.45 Encyklopedia
Gustawa
9.15 Dzień dobry, Litwo
12.00 Wiadomości
12.15 Menora
12.40 Słowo 		
chrześcijańskie
12.55 Świadkowie
zmartwychwstania
13.10 Wielkim planem
14.00 S. “Obwody 		
historii”
15.00 S. dok. “Lata 80.”
15.45 Trzy minuty 		
poezji
16.40 S. “Znajdź mnie
w Paryżu”
17.05 S. “Bliźniaczki”
17.50 Szkoła		
twórczości
18.00 Film dok.
18.30 S. “Obwody 		
historii”
19.20 Śpiewam Litwie
19.35, 21.30 S. dok.
20.30 Panorama
21.00 Temat dnia
22.30 My
zwyciężyliśmy
23.00 Dojrzałe 		
rozmowy
23.30 Dżungle rozumu
00.00 Wiadomości DW
po rosyjsku
00.15 Dziś na świecie

6.25, 15.00 Film anim.
7.55 Pod prąd
8.55 S. “W wirze
miłości”
10.00 S. “Od
przeznaczenia nie
uciekniesz”
12.00 S. “Prawdziwa
gwiazda”
13.00 S. “Sprzedane
życie”
16.00 Wiadomości TV3

16.30 TV pomoc
18.30 Wiadomości TV3
19.30 Show dobrego
wieczoru
20.30 S. “Przeklęci II”
21.00 Wieczorne
wiadomości TV3
22.00 “Lód” film fab.
22.25 “Vikinglotto”
22.30 “Lód” film fab.

6.25 S. “CSI. Miami”
7.20 Reality show
8.35, 14.55 S. “Ulice
rozbitych latarni”
9.35, 16.00 S. “Ślad”
10.35 S. “Kobra 11”
11.35, 19.30 S. “Ostatni
statek”
12.35 S. “Zdesperowane
gospodynie 		
domowe”
13.35 Reality show
17.00 Dzień Info
17.30 S. “Kobra 11”
18.30 S. “CSI. Miami”
20.30 S. “Ale numer!”
21.00 “Otoczony
śmiercią” thriller
23.05 “Lampa
błyskowa” film fab.

5.30 Nowy dzień
7.00, 12.30, 16.30, 19.30
Program
aktualnych rozmów
8.30, 18.30“Historia
jednego
przestępstwa”
9.30 Konferencja
prasowa
10.00 Nowy dzień
12.15 Tyle wiadomości
13.00 Nowy dzień
15.00 S. “Wojny
policyjne”
16.00, 18.00 Reporter
16.20, 18.20, 20.00,
20.20 Sport
17.00 S. “Gwiazda,
wskazująca 		
drogę”
20.00, 22.30 Reporter
21.00 S. “Lekarz kobiet”
21.30 Życie. Program o
stylu życia

6.30, 16.00 S. “CSI:

kryminolodzy”
7.30 S. “Kobra 11”
8.30, 10.30 S. anim.
9.00 Na jednym końcu
haczyk
9.30 S. “Mutant X”
11.30 “Top modele”
13.30, 18.00 S. 		
“Cioteczka Mick”
14.30 S. “Sasza i Tania”
15.00 S. “Kobra 11”
17.00 S. “Univer”
19.00 S. “Swatowie”
20.00 S. “Policjant z
Rublowki”
20.30 Wiadomości
21.05 “Nieznajomy”
dramat
23.25 S. “Słoneczny
patrol”

6.50 S. “Ojciec 		
Mateusz”
8.00 S. “Dwa serca”
10.00 S. “Ślepa”
12.15 S. “Maria Wern”
13.20 S. “Unforgettable”
14.20, 18.45 S. “Nina”
15.30 S. “Candice 		
Renoir”
16.40 S. “Bądź ze mną”
17.40 S. “Biały - kolor
miłości”
19.55 S. “Powrót na
wyspę”
21.00 “Tajemnicze
życie” detektyw
23.20 S. “Sprawa
honoru”

6.20 S. “Przysięga”
7.10, 15.00 S. “Elif”
8.00 Transmisja
Mszy Świętej
8.40 “Japonia” film dok.
9.00 Wiadomości
9.08 Kwadrans
polityczny
9.35 Bądźmy
razem w domu
10.20 S. “Ranczo”
11.15 S. “Komisarz
Alex”
12.05 S. “Ojciec 		
Mateusz”
13.00 Wiadomości
13.10 Agrobiznes
13.35 Rok w ogrodzie
13.55 “Dzikie Andy”
16.00 Wiadomości
16.15, 21.10 Alarm!
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16.35 “Gra słów. 		
Krzyżówka”
17.05 S. “Przysięga”
18.00 Teleexpress
18.25 Jaka to melodia?
18.55 “Włoska rodzina”
19.55 Jeden
z dziesięciu
20.25 Sport
20.30 Wiadomości
21.30 S. “Leśniczówka”
22.00 “Świat to za
mało” film sensac.
00.10 “Historia bez
tajemnic”

8.00 “Studio Kultura Rozmowy”
8.15, 18.45 “Historia na
ten czas”
8.30 S. “Najdłuższa
wojna
nowoczesnej
Europy”
9.35 “Co dalej”
10.00 “Szkoła z TVP”
Klasa I
11.20 “Szkoła z TVP”
Klasa II
12.45 S. “Czarne
chmury”
13.35 S. “Klub
profesora Tutki”
14.00 “Leśmian”
film biograficzny
15.30 Szlakiem 		
Kolberga
15.55 “Kultura duchowa
narodu”
16.40 S. dok.
17.30 “Świątynie kultury”
18.00 S. “Do przerwy 0:1”
18.30 “Rzecz Polska”
19.00 Film dok.
20.05 “2020. Czas
nieznany”
20.35 Film anim.
20.45 Informacje
kulturalne
21.00, 0.30 “Myśli na
ten czas”
21.05 “Co dalej?”
21.20 “Podwójne życie
Weroniki” dramat
23.10 “Baśnie z moich
stron” film dok.

7.10 S. “Korona królów”
7.35 “Świadectwo”
7.55, 18.05 A to polski
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właśnie...
8.00 S. “Maszyna 		
zmian”
9.00 Pytanie na
śniadanie
12.35, 19.55 S. “Barwy
szczęścia”
13.15 Wiadomości
13.30 Magazyn z Wysp
13.50 Polonia 24
14.10 “Co dalej?”
14.25 S. “Nad
rozlewiskiem”
15.20 Reality show
16.05 “Historia
na ten czas”
16.15 Wiadomości
16.30 Dokument fab.
17.30 S. “Korona
królów”
18.10 Nela Mała 		
Reporterka
18.30 Teleexpress
18.55 “Teściowe i
synowe. Kto tu
rządzi?”
19.25 Racja stanu
20.25 “Kierunek
Zachód”
20.45 Baw się słowami
21.00 Wiadomości
21.45 S. “Echo serca”
22.35 “Koronawirus.
Poradnik”
22.45 Polonia 24
23.05 “Co dalej?”
23.25 S. “Nad
rozlewiskiem... “
00.10 Focus on Poland

6.35 Serwis Info
Poranek
8.50 „Agrobiznes“
9.00 Wiadomości
9.10 „Minęła 8”
10.09 „Minęła 9”
11.29 Serwis Info Dzień
13.00 Wiadomości
13.10 Serwis Info Dzień
16.00 Wiadomości
18.00 „Teleexpress”
18.15 „Teleexpress
Extra”
18.32 „O co chodzi”
19.00 Panorama
19.21 Panorama opinii
19.42 „Widziane z
Polski”
20.00 Serwis Info
Wieczór
20.30 Wiadomości
20.58 Gość
Wiadomości
21.13 „Minęła 20ta”

7.50 “Był taki dzień”
7.50 Polska
Kronika Filmowa
8.05 S. “Młody 		
Piłsudski”
9.00 “Szkoła z TVP”
Klasa III
10.00 “Szkoła z TVP”
Klasa V
11.25 “Bobry
w natarciu”
12.00 “Szkoła z TVP”
Klasa III
13.00 “Szkoła z TVP”
Klasa V
14.25 Spór o historię
15.05 S. “Dziewicza
Nowa Zelandia”
15.55 S. dok.
16.55 “ROK 1920. 		
Kalendarium”
17.05 Było, nie minęło
17.30 “2020. Czas
nieznany”
18.10 “Przeczytaj mi tę
historię”
18.20 Taśmy bezpieki
18.50 Historia Polski
19.50 “Co dalej”
20.10 S. “Młody 		
Piłsudski”
21.05 “Wojna
generałów”
22.05 “Amerykańskie
dynastie. Klan
Kennedych”
23.00 Historia
na ten czas.
23.10 Z widokiem na
Wawel
23.40 “Wyklęty”
dramat

obrazach”
9.00 Informacje dnia
9.15, 20.40 “Polski
punkt widzenia”
9.40 Słowo Życia
9.45 “Każdy maluch to
potrafi”
10.00 “Kalejdoskop
Młodych”
10.20 “Express 		
Studencki”
10.25 “Sanktuaria
polskie”.
10.45, 20.25 Święty na
każdy dzień
10.50 “Finanse seniorów”
11.00 Audiencja 		
generalna papieża
Franciszka
12.00 “Świat na
wyciągnięcie ręki”
12.25 “Myśląc 		
Ojczyzna”
12.40 “Prosto
o gospodarce”
13.00, 19.00 Modlitwa
“Regina Coeli”
13.03 Informacje dnia
13.20 “Ty idź pierwszy”
film dok.
14.15 “Ivato” film dok.
14.30 Msza Święta z
Jasnej Góry
15.30 Film dok.
16.50 “Ma się
rozumieć”.
17.00 Informacje dnia.
17.10 “Na zdrowie”
17.30 “Regał”
18.00 “Po stronie
prawdy”
19.05 Informacje dnia
19.15 Rozmowy
niedokończone
20.30 S. anim.
21.00 Informacje dnia
(wydanie główne)
21.20 Modlitwa
różańcowa
21.50 “Myśląc Ojczyzna”
22.00 Apel Jasnogórski
22.20 Informacje dnia
23.00 “Jestem Gabriel”
film fab.

7.00 “Ewolucja - nauka
czy ślepa wiara?”
film dok.
8.40, 16.40 “100 		
cudownych 		
miejsc na świecie”
8.50 “Kolory świętości”
8.55 “Świat w

6.00 Dzień dobry
8.55 Żyj zdrowo!
9.55 Modny wyrok
11.05 Pobierzmy się
11.55 S. “Szef 2”
13.30 S. “Dywersant”
15.15 Męskie. Żeńskie
16.10 S. “Leżąc
w niewoli”

21.26 „Nie da się ukryć”
22.20 “Kasta”
22.40 STUDIO LOTTO
22.49 „W tyle wizji”
23.30 „W tyle wizji
Extra”
00.00 INFO Wieczór
00.30 „W akcji“
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17.50 Naprawdę
18.50 Niechaj mówią
20.00 S. “Katia i Blek”
21.00 S. “Sadowoje
kalco”
22.05 Wieczór z 		
Urgantem

6.00 Nasz poranek
7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
13.00, 16.00, 18.00,
20.30 Nasze
wiadomości
9.10 Teoria spiskowa
9.55 Żyć zdrowo
11.10 S. “Ubojnia siła”
12.10 Modny wyrok
13.10 S. “Rozpoznaj
mnie, jeśli 		
możesz”
15.05 Pobierzmy się!
16.20 Męskie. Żeńskie.
17.20 W rzeczy samej
19.00 ObiektywNIE
20.00 Czas.
21.10 S. “Katia i Black”
22.15 Doc Talk
23.15 S. “Obwodnica
Sadowa”
00.15 Męskie. Żeńskie

6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.45 Dzisiaj
8.25 S. “Ulica
odlewnicza”
10.25 S. “Morskie
diabły 3”
13.25 Niezwykłe
wydarzenie
13.55 Miejsce
spotkania
15.45 Ty nie uwierzysz!
16.30 Niezwykłe
wydarzenie
16.55 DNA
18.00 S. “Zaraza”
19.45 S. “Polowanie na
piosenkarza”
21.40 S. “Rostow”
23.50 Na podstawie
prawdziwych
wydarzeń

6.00 Film fab.
9.30, 18.00, 1.00
Tajemnice
naszego kina
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10.15 Film fab.
12.15 “Siostry” film fab.
14.00 “Brat 2” film fab.
16.25 “Jak Iwanuszka
głupiec szczęścia
szukał” film fab.
18.50 “Żandarmi i
żandarmeria”
film fab.
20.50 “Uciekinierzy”
film fab.
22.35 “Giermek” film fab.

7.35 “Śniadanie u
tatusia” film fab.
9.05 “Dobry chłopczyk”
film fab.
10.40 “Czasowe
trudności” film fab.
12.00 “Panna - chłopka”
film fab.
13.50 “Bohater” film fab.
15.10 “Skarby Jermaka”
film fab.
16.40 Film fab.
18.30 “Niezwyciężalny”
film fab.
20.00 “Gotowy do
miłości” film fab.
21.25 “28 panfiłowców”
film fab.
23.25 “Syrenka. Jezioro
śmierci” film fab.

7.00, 12.45, 21.00 		
Sprzedawcy 		
samochodów
7.55 Jak to działa?
8.25 Jak to zrobione?
8.50 Jak to działa?
9.20, 11.45, 20.00 		
Ratownicy
skarbów
9.50 Złoto garażów
10.20 Zapomniana i
pochowana
10.50 Tajemnice historii
13.40 Kolej na Alasce
14.35 Alaska.
Ostatnia granica
15.30 Edd Staford
16.30 Jak to zrobione?
17.00 Tajemnice historii
18.00 Wojny o bagaż
18.30 Zapomniana i
pochowana
19.00 Jak to działa?
19.30 Jak to zrobione?
22.00 Szybko i hałaśliwie
23.00 Wyścigi uliczne
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Centrum Kultury Samorządu
Rejonu Solecznickiego
zaprasza na wystawę ,,Wyszyńskiego i Wojtyły
gramatyka życia”, którą można oglądać do 31 lipca
2020 roku przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego
w Solecznikach.
Wystawa została przygotowana przez Instytut
Pamięci Narodowej oraz Muzeum Jana Pawła II i
Prymasa Wyszyńskiego z okazji przypadającego
w październiku 2018 roku 70. jubileuszu objęcia
przez Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Wystawę skomponowano ze zdjęć archiwalnych i
cytatów, których zestawienie daje oglądającemu
przestrzeń do refleksji. Kluczem do jej zrozumienia
jest katalog podstawowych wartości, porządkujących życie. Hasła wybrane przez autorki wystawy
– Annę Brojer i Aleksandrę Kaiper-Miszułowicz z
Biura Edukacji Narodowej IPN – tworzą otwarty
katalog pojęć będących filarami życia każdego z
nas. Przywołane wartości pojawiają się w myślach
wszystkich, którzy świadomie chcą przeżywać
swoje istnienie. To filary, na których opiera się ludzka „gramatyka życia”, podstawa funkcjonowania
nie tylko jednostek, ale i społeczności ludzkich –
rodzin, wspólnot, narodów.
Autorki zagłębiły się w teksty pozostawione przez
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, żeby wyłuskać z nich esencję. Starały się wydobyć z nich
cytaty, które jak w soczewce pokazują podejście
naszych dwóch mistrzów do podstawowych dla
nas wszystkich pojęć. Szukały nie tylko definicji,
ale i gradacji ich wagi, kontekstów filozoficznych,
moralnych, historycznych, a także wskazówek i
przestróg, jakie Kardynał Wyszyński i Jan Paweł
II pozostawili Polakom na czas wytyczania naszej
dalszej historii już bez ich bezpośredniej pomocy.
Autorzy wystawy: (IPN) Anna Brojer, Aleksandra
Kaiper-Miszułowicz
Współpraca: zespół Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Projekt plastyczny: (IPN) Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
Druk: Andrus-Druk na wszystkim
Organizator wystawy: Centrum Kultury Samorządu
Rejonu Solecznickiego
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KUPNO
Kupię las. Rozliczam się
od razu. Tel. 8 686 03 070
Sprzedam drewno liściaste i iglaste (suche) po
3 m3 albo 6 m3. Dowóz
nieodpłatny.
Wilno, tel. 8 673 84 059
SPRZEDAŻ
Sprzedam
kamienie
polne. Materiał może służyć do budowy ogrodzeń,
alejek, tarasów, palenisk,
kwietników, na podmurówki i in. Załadunek oraz
transport we własnym zakresie. Cena 20 euro/tona.
Tel. 8 600 18 083 (Leon)
USŁUGI
Ewa, ekspert od nie-

OGŁOSZENIA
ruchomości,
pomoże
sprzedać lub wynająć
mieszkanie, dom. Tel.: 8
648 78 557
Muruję piece, piecyki.
Remontuję stare. Niedrogo.
Tel. 8 683 95 373
Odwierty, geotermiczne ogrzewanie, na całej
Litwie przez cały rok.
Gwarancja. Nadzór. www.
melkerlita.lt Tel.: 8 616 08
020, 8 686 83 265
Usługi adwokata zwracając się do sądu przy
rozwodach,
roszczeniach o części spadku,
długach. Pomoc w otrzymaniu kredytu.
Tel. 8 684 30 018

Informuojame gretimo žemės sklypo, kadastro
Nr. 0101/0084:1896, savininką, kad 2020-0528 15:30 val. Vilniaus m., Kelmijos Sodų 43-oji
g. 14 bus atliekami žemės sklypo kadastro Nr.
0101/0084:24 kadastriniai matavimai. Informacija
teikiama: UAB „Sanora” adresas: Pulko g. 2, Vilnius,
tel. (85)2752523, mob.869840821
Zam. 2197
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„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,
jaki można dać dziecku – jest wykształcenie”
Arystoteles
Wileńska Szkoła na Lipówce
serdecznie zaprasza na rok szkolny 2020/2021
dzieci w wieku:
5 lat - 6,5 lat do grupy przygotowawczej
6,5 -7 lat do klasy pierwszej z polskim i rosyjskim
językiem nauczania
kontynuujemy także zapis uczniów do klas 2-10
Doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje:
• wszechstronny rozwój poprzez naukę
• indywidualne podejście do każdego ucznia
• dodatkową pomoc uczniom na zajęciach konsultacyjnych
• naukę języka litewskiego i angielskiego od klasy pierwszej bądź przygotowawczej
• udział w miejskich i republikańskich konkursach, olimpiadach, zawodach
• opiekę psychologa, pedagoga socjalnego, pedagoga
specjalnego, logopedy i pielęgniarki
• różnorodne zajęcia pozalekcyjne: taneczne, wokalne,
sportowe, plastyczne, robótek ręcznych, technologii, teatralne, kółko dziennikarskie
• troskę o bezpieczeństwo.
Szkoła oferuje:
• zajęcia w świetlicy dla uczniów klas 1-4 do godz.18.00
• stały dostęp do internetu w wyposażonej w interaktywny sprzęt pracowni komputerowej
• imprezy, święta tradycyjne i państwowe
• skomputeryzowaną bibliotekę szkolną
• stołówkę szkolną, gdzie codziennie są szykowane gorące posiłki
• zajęcia sportowe na nowym boisku
Od czerwca będzie działać dzienna szkółka przygotowawcza dla przyszłych uczniów klasy pierwszej oraz
atrakcyjny obóz dla dzieci wspieranych socjalnie!
Szkoła została odnowiona z funduszów unijnych. Możemy poszczycić się dobrze wyposażonymi pracowniami.
W klasach jest ciepło i przytulnie.
W naszej szkole panuje przyjazna, życzliwa atmosfera,
sprzyjająca dobrej nauce i wychowaniu. Jest rodzinnie i
bezpiecznie!
Wartości, którymi się kierujemy – to dobro dziecka, szacunek, uczciwość i tolerancja.
Obok szkoły mamy boisko, parking.
Dogodny jest dojazd autobusami relacji nr 2, 12, 16, 19,
61, 82.
Zapis do szkoły trwa od 1 marca 2020 r. przez system
elektroniczny pod adresem www.vilnius.lt
Nasz adres: Liepkalnio 18, Vilnius
e-mail: rastine@liepkalnio.vilnius.lm.lt
Strona internetowa: www.liepkalnio.vilnius.lm.lt
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
8 (5) 2626612, e- mail.: irenka0526@gmail.com
Serdecznie zapraszamy i czekamy na Was w murach
naszej szkoły!
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Żaba utknęła
w gardle bociana

Węgierskim weterynarzom, w
okolicach miasta Derecske, udało się
uratować bociana, który został znaleziony w rowie ledwo żywy, gdyż... w
gardle utknęła mu żaba. Następnie
bociana zawieziono do szpitala dla
ptaków w Hortobagy.
„Usunęliśmy mu z dzioba resztki
żaby. Był jeszcze w szoku. Leżał i
potrzebował pielęgnacji. Ale do dziś
zdążył już wypocząć” – powiedział
pracownik szpitala. Problem mógł
wynikać stąd, że żabę pokrywała
lepka, ciągnąca się substancja. W tym
roku był to pierwszy bocian biały,
który powrócił po leczeniu do swojego środowiska. W ciągu ostatnich
dwóch tygodni do szpitala trafiło
osiem innych zranionych bocianów.
Bociany najczęściej doznają urazów
skrzydeł, ale zdarzają się też porażenia prądem i zatrucia.
Fot. pixabay.com

A PROPOS...

Turkmenistan zakazał
słowa „koronawirus”
To wszystko brzmi jak żart, ale
żartem nie jest. Turkmenistan,
drugi najbardziej wyizolowany
kraj świata po Korei Północnej,
zakazał słowa „koronawirus”.
Traktuje to zagrożenie tak, jakby go wcale nie było. Choć wiele
wskazuje na to, że i tu się dostał.
Wynika to ze strzępków informacji, jakie przedostają się przez
granice Turkmenistanu.
W tym azjatyckim kraju kontrolowane przez władzę media mają
zakaz używania słowa „koronawirus”. Zostało ono także usunięte
ze wszystkich broszur medycznych, które są rozdawane w szkołach, szpitalach i miejscach pracy.
Za chodzenie w maseczce ochronnej lub nawet wypowiedzenie tego
słowa na ulicy, Turkmeni mogą
być aresztowani przez policję.
Władca Turkmenistanu uzyskuje
w wyborach blisko 100 proc. poparcia, przy podobnej frekwencji.
Władca Turkmenistanu nie lubi
koloru czarnego, więc zakazuje
jazdy czarnymi autami. Kobietom
w ogóle zakazuje jazdy autami.
Trudno więc dziwić, że gdy pojawia się temat koronawirusa, to o
koronawirusie zakazuje mówić...

KURIER WILEŃSKI

Urodziła dziecko
w drodze do domu

Kobieta, której personaliów nie
ujawniono, musiała opuścić miasto
Nashik w Indiach wraz z czworgiem
dzieci ponieważ nie stać ją było na
dłuższe mieszkanie w tym mieście –
ze względu na kwarantannę straciła
bowiem możliwości zarobku. W trakcie drogi do miasteczka Satna znajdująca się w zaawansowanej ciąży
kobieta urodziła dziewczynkę. Kilka
dni później – po przejściu kolejnych
160 km, na jednym z posterunków
na drodze spotkała ją Kavita Kanesh,
urzędniczka stanu Madhya Pradesh.
„Po porodzie odpoczywała ok. dwóch
godzin. Nie miała pieniędzy, nikt nie
zatrzymał się, by udzielić jej pomocy” – mówiła urzędniczka. Kanesh
zaopiekowała się kobietą – świeżo
upieczona matka otrzymała dzięki
temu pomoc medyczną.
Fot. freepik.com

