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Trzy pytania do... 

1. Jakie zasady higie-
ny obowiązują w trans-
porcie stołecznym po 
tym, jak zniesiono część 
ograniczeń związanych 
z COVID-19?

Nadal obowiązują 
określone wymagania 
higieniczne. Pasażerowie 
nie powinni zapominać 
o noszeniu maseczek 
ochronnych, dezynfe-
kowaniu rąk, zachowy-
waniu bezpiecznego dy-
stansu.

2. W autobusach i 
trolejbusach są zamon-
towane przesłony, któ-
re oddzielają kierowcę 
od pasażerów. Czy takie 
zasady obowiązują rów-
nież w taksówkach?

Tego rodzaju zabez-
pieczenie w taksówce nie 
jest wymagane. Jednak 
sporo taksówkarzy insta-
luje przesłony w swych 
autach z własnej inicja-
tywy. Jest to idealne roz-
wiązanie w obecnej sytu-
acji. 

3. Jakich przepisów 
higieny podczas kwa-
rantanny powinni trzy-
mać się taksówkarze?

Przede wszystkim za-
kazany jest przewóz pa-

sażerów na przednim 
siedzeniu. Kierowcom 
zaleca się założenie ma-
seczki higienicznej i 
rękawiczek. Samochód 
po każdym kliencie po-
winien być wietrzony, a 
klamki drzwiczek, sie-
dzenia oraz wszystkie 
inne przedmioty, któ-
rych mógł podczas jazdy 
dotykać klient, powinny 
być przetarte jednorazo-
wymi serwetkami higie-
nicznymi. W taksówce 
powinien znajdować się 
środek bakteriobójczy do 
dezynfekcji rąk. Dobrze 
by było, gdyby wszystkie 
firmy taksówkarskie uru-
chomiły usługę rozlicze-
nia bezgotówkowego.

Komentarz dnia

„Jest papierkiem lak- 
musowym” – ten zwrot 
słyszymy czasami w od-
niesieniu do sposobu na 
wykrycie prawdy. Pasek, 
który znamy z lekcji che-
mii, „służy do określania 
odczynu roztworu (pH). 
Są trzech kolorów …” Ale 

dajmy już encyklopedii 
spokój, bo z tych trzech 
(czerwony, fioletowy i 
niebieski) do naszego „te-
stu na prawdę” pasuje ten 
ostatni. 1 maja br. była 16. 
rocznica wstąpienia Li-
twy do niebiesko-gwiaź-
dzistego Eurolandu. 1 
stycznia br. – piąta od 
prawa wstępu do klubu 
euro-kasy(na?). 

Ogólnie jest bardzo 
dobrze, bo Centrala 
prawie zawsze, prawie 
wszystkich, w prawie 
wszystkim, wspiera. Np. 
na finansowanie projek-
tów. 70 proc. – Ona, 30 – 
my. Jednak częściej pro-
porcje bywają mniej nam 
tak szczodre. I słusznie 

– co, wszystko za darmo 
chcecie?!

Niedawno w sklepie 
doznałem szoku z po-
wodu ceny… plastikowej 
torebki firmowej. Na pa-
pierku kasowym – 10 ct! 
Stop, nie śmiejcie się ze 
mnie, że wypłaty rosną, 
to i chleb musi być droż-
szy. Przed wejściem do 
UE ta zakichana torebka 
kosztowała 4 litocenty 
(ówczesny „twardy” kurs 
lita do euro – 3,45:1). Po-
tem już było 4 eurocenty, 
sześć, osiem… Czy odbija 
się to proporcjonalnie w 
stosunku do zarobków? 
Albo odwrotnie. Ale to 
już sami sobie przelicz-
cie… 

…Rolandy Lingienė, dyrektor wileńskiego depar-
tamentu Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego 
przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia RL
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Torebka sklepowa papierkiem 
lakmusowym Eurolandu...

RRozmawiała Justyna Giedrojć

 Aleksander Borowik
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Imieniny

5 maja:
Anioła, Chociemira,
 Eulogii, Geroncjusza, 
Gotarda, Hilarego, Ireny, 
Ireneusza, Iryda, 
Jowiniana, Maksyma, 
Nicetasa, Penelopy, Piusa, 
Stanisława, Teodora,
Waldemara, Zdzibora

6 maja: 
Bartłomieja, Benedykta, 
Domagniewa, Edberta, 
Ewodii, Filipa, 
Franciszka, Jakuba, Jana, 
Judyta, Juranda, 
Placyda, Teodota

Cytat dnia

Liczba dnia
stołeczne przed-
szkola, do któ-
rych będzie 

uczęszczać ponad 500 
dzieci, wznowiły pracę

„Rosja i Chiny wykorzy-
stują obecną pandemię 
koronawirusa, by reali-
zować swoje interesy i 
mieć wpływ na Włochy” 
– powiedział minister 
obrony USA Mark Esper w 
wywiadzie, jakiego udzielił 
dziennikowi „La Stampa”.

93
Wyrazy głębokiego współczucia 

oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci 
ukochanej Mamy

Aleksandrze Akińczo

składają Henryka i Czesław 
Okińczycowie 

oraz zespół Radia Znad Wilii 
i portalu zw.lt

Wznowienie regularnych lotów z Wilna

Po złagodzeniu kwarantanny mieszkańcy korzystają z możliwości odwiedzania ulicz-
nych kawiarenek  Fot. Dainius Labutis, ELTA

Od 13 maja wznowio-
ne zostaną niektóre re-
gularne loty z Wilna. Jest 
to skutek złagodzenia 
przez rząd Litwy przepi-
sów dotyczących kwaran-
tanny oraz osiągniętych 
na szczeblu międzypań-
stwowym uzgodnień ws. 
zapotrzebowania na kon-
kretne loty. Wznowienie 
rozkładowych rejsów z 
Wilna rozpocznie się od 
lotów do Frankfurtu i Rygi.

Loty z Wilna do Frank-

furtu będą się odbywały 
trzy razy tygodniowo – w 
poniedziałki, środy i piąt-
ki. Od 13 maja będą orga-
nizowały je linie lotnicze 
„Lufthansa”.

Tegoż dnia wznowione 
zostaje połączenie lotni-
cze z Wilna do Rygi. Jeden 
lot dziennie codziennie 
będzie realizowała spółka 
„airBaltic”. Oczekuje się, 
że w drugiej połowie maja 
więcej linii lotniczych 
wznowi loty.

Przedsiębiorstwo pań-
stwowe Litewskie Porty 
Lotnicze przygotowuje 
się obecnie do wznowie-
nia lotów pasażerskich, 
dopracowywane są nowe 
działania dotyczące za-
pewnienia bezpieczeń-
stwa wewnątrz każdego z 
portów lotniczych.  

Do sieci Litewskich 
Portów Lotniczych należą 
porty lotnicze w Wilnie, 
Kownie i Połądze. 

Wilnoteka.lt

     Z wielkim żalem 
     i smutkiem żegnam

      ŚP. Felicję Stankiewicz
najbliższą sąsiadkę, z którą w zgodzie 

i przyjaźni przeżyliśmy 65 lat.
Podzielam ból i smutek oraz składam 

wyrazy szczerego współczucia
 córkom wraz z rodzinami.

Edward Klonowski
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Wilno–Zułów–Wilno

– W tych szczególnych warun-
kach nie chcieliśmy rezygnować ze 
świętowania. Nie mogliśmy uczest-
niczyć w pochodzie Polaków ulicami 
Wilna, zdecydowaliśmy się więc na 
rajd samochodowy – mówi dla „Ku-
riera Wileńskiego” Marek Kubiak, 
prezes Oddziału Miejskiego Związku 
Polaków na Litwie. 

3 maja ulicami biało-czerwony 
rajd wyruszył spod Siemens Areny 
w Wilnie do oddalonego o 60 km Zu-
łowa – miejsca urodzenia Marszałka 
Piłsudskiego, gdzie złożono wieńce i 
oddano hołd pamięci przy pomocy 
klaksonów. 

– Rajd spotkał się z bardzo do-
brym przyjęciem. Dzięki niemu mie-
liśmy okazję uczcić tak ważne dla 
nas święto, oraz, co teraz również 
ma ogromne znaczenie, być razem – 
podkreśla Kubiak. 

Prezes wileńskiego oddziału ZPL 

zauważa, że pomysł rajdu powstał w 
czasie, gdy można było mieć pewne 
obawy, co do jego powodzenia. 

– Przede wszystkim zaczęliśmy 
o tym myśleć, gdy Niemenczyn był 
miastem zamkniętym ze względu 
na pandemię i trudno było prze-
widzieć, jak rozwinie się sytuacja. 
Podjęliśmy jednak starania, otrzy-
maliśmy zgody z samorządów – 
stołecznego, rejonu wileńskiego, 
święciańskiego i impreza doszła 
do skutku – mówi Kubiak. – Trud-
no mi powiedzieć, ilu dokładnie 
było uczestników. Zarejestrowało 
się ok. 70 samochodów, ale były 
także takie, które do nas dołączały 
w Niemeczynie czy Podbrodziu – 
wyjaśnia organizator rajdu. 

W rajdzie uczestniczył również 
kierownik wydziału konsularnego 
Ambasady RP na Litwie, Marcin 
Zieniewicz z rodziną. Nie zabrakło 

także ułanów, którzy pełnili wartę. 
– 3 maja jest dla nas bardzo waż-

nym dniem, można powiedzieć, że 
wszedł on na stałe do kalendarza 
naszych uroczystości i nie wyobra-
żam sobie nie świętowania go – 
powiedział „Kurierowi Wileńskie-
mu” Waldemar Szełkowski, prezes 
Klubu Rekonstrukcji Historycznej 
Garnizonu Nowa Wilejka.

Jak zaznaczył, w tym dniu 
przedstawiciele Garnizonu byli 
również na Rossie. 

– Nie byliśmy grupą, ale odda-
liśmy hołd walczącym o niepod-
ległość przy sercu Marszałka. To 
szczególny czas, trudny dla każde-
go z nas, ale wcale nie oznacza, że 
mamy zapominać o tym, co dla nas 
ważne, można nawet powiedzieć, 
święte – komentuje Szełkowski. 

Fot. Marian Paluszkiewicz, 
Joanna Bożerodska

Pomimo trwającej nadal pandemii koronawirusa 
Polacy z Wileńszczyzny uczcili święto Konstytucji 
3 maja, Dzień Polonii oraz Dzień Flagi RP rajdem 
samochodowym na trasie Wilno–Zułów–Wilno.Ilona Lewandowska
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Jan Dziedziczak: Pandemia 
zmieniła formy współpracy polonijnej

PAP: Jak w dobie pandemii wy-
gląda kontakt z Polonią? Bezpośred-
nie spotkania są na razie właściwie 
niemożliwe, czy kontaktuje się pan z 
przedstawicielami Polonii i Polaków 
za granicą w formie wideokonferencji 
czy za pośrednictwem konsulatów?

Jan Dziedziczak: Kontakt Polo-
nia – kraj, a także kontakt pomiędzy 
środowiskami polonijnymi zmieniły 
się radykalnie, podobnie jak zmieniło 
się życie każdego z nas. Jednak przy 
pozytywnej determinacji i dzięki no-
woczesnym technikom internetowym 
udaje się realizować podstawowe cele: 
podtrzymywanie więzi z ojczyzną, 
polskiej kultury, tradycji, historii oraz 
języka – czyli wszystkich elementów 
sprawiających, że jesteśmy Polakami, 
gdziekolwiek się znajdujemy. Naj-
istotniejsze jest utrzymanie polskiej 
edukacji naszej polonijnej młodzieży. 
Oczywiście, tak jak u nas, przeniosła 
się ona do internetu. Działają także 
polonijne media, realizując swoją in-
tegrującą, informacyjną, edukacyjną, 
kulturalną i elito-twórczą rolę. Wiele 
podmiotów polonijnych przeniosło 
się w wymiarze organizacyjnym do 
internetu.

Jak będzie przebiegał w tym roku 
Dzień Polonii i Polaków za Granicą? 
Zwykle 2 maja odbywały się różnego 
rodzaju uroczystości i wydarzenia na 
terenie całego kraju, szczególnie w 
Warszawie, co w tym roku ze wzglę-
dów technicznych raczej nie będzie 
możliwe?

Od kilku lat kulminacyjnym mo-
mentem Dnia Polonii i Polaków za 
Granica są uroczystości z udziałem 
prezydenta Andrzeja Dudy, który za-
wsze osobiście w nich uczestniczy. 
Jest on od pierwszego dnia swojego 

urzędowania bardzo zaangażowany 
w sprawy naszych rodaków za grani-
cą. Wprowadził m.in. zasadę spotkań 
z Polonią w programach swoich wizyt 
międzynarodowych. Znacznie rozsze-
rzył grono przedstawicieli Polonii wy-
różnianych polskimi odznaczeniami 
państwowymi w różnych częściach 
świata.

Kancelaria Prezydenta Andrzeja 
Dudy od kilku lat pomaga też naszym 
rodakom na Wschodzie, organizując 
wyjazdy akcji „Pomocy Polakom na 
Wschodzie”. Pierwsza Dama wspiera 
edukację polonijną, utrzymując kon-
takt ze szkołami polonijnymi i odwie-
dzając je podczas wizyt prezydenta. 
Wielkim sukcesem prezydenta Dudy 
jest także przyjęta przez parlament 
jego własna inicjatywa, ustawa o legi-

tymacjach szkolnych, dająca każdemu 
polonijnemu uczniowi – niezależnie 
jakiego typu polonijnej szkoły jest on 
uczniem – oficjalny dokument, dający 
takie same przywileje, jakie mają dzie-
ci i nauczyciele w naszym kraju. W tym 
roku prezydent także, choć w innym 
wymiarze, będzie tego dnia aktywny.

Czy przedstawiciele Polonii zgła-
szają rządowi prośby o pomoc? Czy 
są to jakieś szczególne oczekiwania 
w związku z panującą pandemią czy 
raczej standardowe kwestie, podno-
szone zwykle? Jak wygląda obecnie 
wsparcie rządu dla Polonii i Polaków 
za granicą w związku z epidemią? 
Czy planowane są kolejne akcje takie 
jak „Lot do domu” czy „Polonia4Ne-
ighbours” prowadzone przez MSZ?

Pandemia zmieniła formy współpracy polonijnej. Naj-
prawdopodobniej młodzież polonijna nie przyjedzie 
nadchodzącego lata do Polski, a spotkania zostaną prze-
niesione do internetu – mówi PAP pełnomocnik rządu 
ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak, prze-
wodniczący Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

„Bardzo mi zależy, by Polonia była aktywna jako obrońca dobrego imienia Polski, 
środowisko które przekazuje polskość - z językiem polskim na czele - naszym 
najmłodszym rodakom” – powiedział pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków 
za granicą Jan Dziedziczak  Fot. Marian Paluszkiewicz

7. >>

Rozmawiał Mateusz Roszak,PAP
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Paszport można otrzymać 
już tego samego dnia

Od 4 maja, w Wilnie paszport 
będzie można otrzymać już tego 
samego dnia. O nowej usłudze po-
informował Departament Migracji.
Do tej pory paszport wydawany był 
w trybie pilnym w ciągu jednego 
dnia roboczego.
Departament Migracji zwraca 
uwagę, że usługa będzie świadczo-
na jedynie w oddziale wileńskim 
(ul. Naugarduko 100), a wniosek o 
wydanie paszportu należy złożyć 
do godziny 12.00.
Opłata za ekspresowe wydanie 
paszportu sięga 190 euro. Osoby 
chcące skorzystać z usługi nie będą 
obsługiwane poza kolejnością.

Zasiłek dla bezrobotnych 
studentów

Również studenci mogą liczyć na 
zasiłek dla bezrobotnych. Studen-
ci, którzy w ciągu roku pracowali 
przez co najmniej 3 miesiące, 
otrzymają zasiłek dla bezrobot-
nych. Sejm w tym tygodniu przyjął 
odpowiednie poprawki do ustawy 
o zatrudnieniu, które wejdą w 
życie po tym jak podpisze je pre-
zydent.
Zgodnie z obecnie działającym 
prawem, studenci, którzy utraci-
li pracę lub z niej zrezygnowali 
nie mogą otrzymać zasiłku dla 
bezrobotnych. Inicjatorzy popra-
wek zaznaczają, że możliwość 
otrzymania zasiłku jest ważna dla 
młodzieży szczególnie w okresie 
zagrożenia epidemicznego.  

Fot. madeinvilnius.lt
Najistotniejsze jest utrzymanie polskiej edukacji naszej polonijnej młodzieży
Fot. Marian Paluszkiewicz

Oczywiście, w związku z pande-
mią jest wiele potrzeb na bieżąco 
w każdym kraju zgłaszanych na-
szym służbom konsularnym, które 
w miarę możliwości służą pomocą. 
Priorytetem dla rządu była – w do-
bie zamknięcia granic, komunikacji 
lotniczej i kolejowej – sprawna ewa-
kuacja do Polski wszystkich naszych 
rodaków przebywających krótko-
terminowo za granicą. Już teraz im-
ponującą akcję PLL LOT możemy 
nazwać sukcesem. Nie zdradzę ta-
jemnicy jeśli powiem, że tej akcji za-
zdrościło nam wiele innych krajów. 
Godna wspomnienia jest także ak-
cja MSZ „Polonia4Neighbours” in-
spirująca i nagłaśniająca polonijną 
pomoc przedstawicieli Polonii in-
nym. Podkreślmy – będzie to wspa-
niała promocja Polaków za granicą.

Jakie są plany wsparcia Polo-
nii na bieżący rok oraz najbliższe 
lata? Czy pandemia koronawirusa 
zmieniła w jakiś sposób priorytety 
w tym obszarze?

Pandemia zdecydowanie zmie-
niła formy współpracy polonijnej 
w tym roku. Na pewno wiele, jeśli 
nie wszystkie spotkania, zostaną 
przeniesione do internetu. Jednak 
najważniejszą zmianą, wynikającą 
z obecności koronawirusa, będzie 
najprawdopodobniej brak przyjaz-
du młodzieży polonijnej do Polski 
nadchodzącego lata. Priorytetem 

będzie bowiem skuteczna i efek-
tywna praca w internecie – w tym 
edukacyjna – na rzecz polonijnej 
młodzieży, na zawieszenie której 
nie możemy sobie pozwolić, a także 
skuteczne działanie mediów polo-
nijnych.

Które środowiska polonijne 
są obecnie najbardziej aktywne? 
Gdzie odnotowuje pan największy 
wzrost zainteresowania współpra-
cą, a gdzie te środowiska osłabły w 
ostatnich latach?

Aktywnych jest bardzo wiele 
środowisk, nie chciałbym nikogo 
wyróżniać. Bardzo mi zależy, by 
Polonia była aktywna jako obroń-
ca dobrego imienia Polski, środo-
wisko które przekazuje polskość 
– z językiem polskim na czele – 
naszym najmłodszym rodakom. 
Istotne jest także tworzenie pro-
polskiego lobby w kraju w któ-
rym nasi rodacy żyją. W tym roku 
bardzo ważne zadanie stoi przed 
10-milionową Polonią w Stanach 
Zjednoczonych. Ma to oczywiście 
związek z wyborami prezydencki-
mi w USA, które odbędą się w li-
stopadzie tego roku. Istotne jest to, 
aby amerykańska Polonia działała 
w sposób zwarty i zorganizowany, 
tak aby o tą 10-milionową grupę 
wyborców starały się sztaby ame-
rykańskich kandydatów. To szansa 
na osiągnięcie dla Polski wielu ko-
rzystnych rozwiązań.

6.>>
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Honorata Adamowicz

Rząd znosi kolejne ograniczenia kwarantanny

Od 4 maja zniesiony został zakaz 
opuszczania kraju dla obywateli Li-
twy, także przychodnie otworzyły 
drzwi dla pacjentów. Mimo że liczba 
nowych zachorowań nie jest wielka, 
nie świadczy to o całkowitym zażeg-
naniu zagrożenia. 

8 nowych przypadków choroby 
stwierdzono w centrum rehabilita-
cyjnym „Pušyno kelias” w Wilnie. Do 
samoizolacji ze względu na możli-
wy kontakt z zakażonymi zobow-
iązanych jest obecnie 357 osób. 
W ciągu doby przebadano 2 351 
próbek. Do tej pory na Litwie wyko-
nano ogółem badania 144 029 osób.

Stopniowo zmniejszane są 
ograniczenia związane ze stanem 
kwarantanny. Od poniedziałku, 4 
kwietnia, mieszkańcy Litwy mogą 
bez ograniczeń wyjeżdżać z kraju. 
Należy jednak uwzględnić to, że Pol-
ska i Rosja obecnie nie zezwalają na 
wjazd cudzoziemców z sąsiednich 
krajów, tymczasem Białoruś i Łotwa 
zezwalają na wjazd obywatelom ob-
cych państw. Od poniedziałku z Lit-
wy na Łotwę wjechać można przez 
punkty kontrolne Būtingė-Rucava, 
Saločiai-Grenstalė i Smėlynė-Me-
dumi. Osoby mogą wjeżdżać na 
Białoruś przez obecnie działające 
punkty Medininkai-Kamenyj Log, 
Soleczniki-Benekainiai i Raigar-
das-Privalka. Straż Graniczna przy-
pomina, że z powodu obecnych 
ograniczeń osoba wyjeżdżająca na 
Białoruś będzie mogła wrócić do 
domu tylko przez Polskę lub Łotwę.

Biorąc pod uwagę fakt, że wy-
jazdy obywateli Litwy nie mają 
negatywnego wpływu na sytuację 
epidemiologiczną w kraju, rząd 
w ubiegłą środę zniósł ogranicze-
nia dotyczące opuszczania granic 
RL. Rząd wskazuje, że nie należy 
oczekiwać dużej ilości wyjazdów 
ze względu na ograniczenia stoso-
wane przez inne państwa. Osoby 

powracające na Litwę z zagranicy 
będą musiały przestrzegać 14 dni 
izolacji. 

Od poniedziałku przychodnie 
otworzyły drzwi dla pacjentów, ale 
aby zapobiec możliwemu rozprz-
estrzenianiu się zakażenia koro-
nawirusem, każda placówka będzie 
musiała zorganizować swoją pracę 
zgodnie z planem odnowienia i 
świadczenia usług przygotowanym 
i uzgodnionym z Narodowym Cen-
trum Zdrowia Publicznego. Oznac-
za to, że kierownicy placówek będą 
musieli zapewnić niezbędną kon-
trolę zakażeń podczas świadczenia 
usług dla pacjentów. Rejestracja 
musi być zorganizowana w taki 
sposób, aby pacjenci nie zbierali 
się, a konsultacje specjalistyczne 
muszą być tak zaplanowane, aby 
zachować określone odstępy cza-
su między wizytami, co jest potr-
zebne na wentylację i dezynfek-
cję pomieszczeń. Konsultacje na 

żywo, przynajmniej w najbliższej 
przyszłości, będą krótsze niż przed 
kwarantanną. Oznacza to, że usługi 
zdalne pozostają na razie prioryte-
tem i tylko wtedy, gdy problemów 
nie da się rozwiązać na odległość, 
pacjenci będą mogli skonsultować 
się na żywo. 

Tymczasem, zaplanowane usłu-
gi dentystyczne nie będą na razie 
świadczone. Podstawą tej decyzji 
jest zaklasyfikowanie tych usług 
jako bardzo wysokiego ryzyka.  Tak 
jak poprzednio, pacjenci będą na-
dal korzystać z usług pogotowia 
dentystycznego w sytuacjach, kiedy 
wizyty nie można odłożyć; chodzi 
o przypadki np. usunięcia zębów, 
krwawienia itp. Wizyty w placówce 
dentystycznej są możliwe, gdy stan 
pacjenta jest terminalny, tj. gdy cier-
pi na nieuleczalną i postępującą 
chorobę, a także, gdy dotyczy to dz-
ieci poniżej 14 lat, za zgodą lekarza 
prowadzącego.                                         

W poniedziałek na Litwie potwierdzono 9 nowych 
przypadków koronawirusa. W wyniku COVID-19 
zmarło dotychczas 46 osób, wyzdrowiało – 638. Liczba 
chorych wynosi obecnie 733 osoby. Ogółem na Litwie 
potwierdzono 1 419 przypadków choroby. 

Od poniedziałku przychodnie otworzyły drzwi dla pacjentów, ale usługi zdalne 
nadal pozostają priorytetem     Fot. Marian Paluszkiewicz
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Co siejemy w maju?

Maj to miesiąc, w którym bez-
pośrednio do gruntu możemy 
jeszcze wysiewać nasiona wa-
rzyw i kwiatów, a także ziół. Są to 
przede wszystkim wrażliwe na 
niskie temperatury rośliny, które 
wysiane wcześniej uległyby prze-
marznięciu, a ich okres wegetacji 
jest na tyle krótki, że nie wymaga 
wcześniejszego przygotowywania 
rozsady. 

Kwiaty i warzywa

Do roślin, które siejemy w maju, 
można zaliczyć tak popularne 
kwiaty, jak: aksamitka, cynia, ma-
ciejka, niektóre gatunki szałwii 
i szarłatów, a z warzyw – dynie i 
ogórki. 
W pierwszej dekadzie maja 
do gruntu można wysiać takie 
rośliny, jak: cynia, czarnuszka, 
łubin, portulaka wielkokwiatowa, 
kosmos, dimorfoteka. Można też 
jeszcze siać groszek pachnący, 
nagietek lekarski, ostróżkę i sło-
neczniki, które jednak zakwitną 
nieco później, niż te wysiane w 
kwietniu. Od połowy maja wysie-
wamy do gruntu nasturcję pnącą 
i kanaryjską, aksamitki, dynię 
ozdobną.
Wysiewane w maju rośliny pnące, 
takie jak powój trójbarwny, fasola 
ozdobna, wilec, sprawdzą się 
doskonale w skrzynkach na bal-
konie, gdzie mogą się wspinać po 
balkonowej balustradzie.

Wiosna, choć jeszcze zimnawa i 
wietrzna, ale słoneczna (!), już kusi 
wybraniem się na swój trawnik. Jakaż 
to rozkosz, kiedy można na polowym 
łóżeczku albo po prostu na dużym 
ręczniku, leżeć i zrobić sobie seans 
słonecznej akupunktury. Na zielo-
nym kobiercu można także wspa-
niale się zabawić – nieważne, jaki to 
będzie sport – czy to piłka nożna czy 
ręczna, badminton czy nawet… hokej, 
ale ten na trawie! Ale przedtem, oczy-
wiście, trzeba zadbać o podstawę 
naszej zabawy, czyli trawnik. Mamy 
już początek maja, a więc najwyższy 
już czas na pierwsze jego koszenie. 
Wielu z nas robiło to już  wiele razy 
i niby wie wszystko na ten temat, jed-
nak warto ponownie przysłuchać się 
poradom fachowców. A więc – każdy 
trawnik wymaga regularnego kosze-
nia! Jeśli tego zaniechamy, szybko 
pojawią się na nim chwasty, trawa 
nadmiernie się rozrośnie i szybko 
zakwitnie (in. wykłosi się). Wtedy nie 
będzie przypominać zielonego dy-
wanu, a „pastwisko”.  Kwiecień poską-
pił nam deszczu, więc trawa dopiero 
teraz zaczyna bujnie rosnąć. Należy 
pamiętać, że pierwszy raz kosimy 
źdźbła o długości ok. 10 cm – niezbyt 
krótko (ustawiamy kosiarkę na 4–8 
cm), maksymalnie o 1/3 długości. 
Podczas kolejnych zabiegów kosimy 
na standardową wysokość, czyli tak, 
aby trawa miała długość ok. 3–5 cm.

Już od połowy maja do końca 
czerwca trawa będzie rosnąć inten-
sywnie, więc trzeba ją strzyc regu-
larnie – średnio raz w tygodniu. Nie 
należy tego jednak robić w czasie 
suszy! A taką, niestety – dla działko-
wiczów, pogodę zapowiadają rodzi-
mi synoptycy. Wybiegając daleko 
do przodu, należy przypomnieć, że 
od września będziemy trawnik ko-
sić rzadziej. No, a w drugiej połowie 
października zabieg ten przepro-
wadzamy ostatni raz przed zimą, 
pozostawiając nieco dłuższą trawę.
Pamiętajmy, że nie wolno kosić mo-
krej murawy – nie jest to korzystne 
ani dla trawy, ani dla kosiarki (zapy-
cha się i szybciej niszczeje). Ponad-
to, urządzeniami elektrycznymi nie 
wolno pracować po deszczu – to bar-
dzo niebezpieczne dla użytkownika 
sprzętu. Przetniesz niechcący kabel 
elektryczny i już może dojść do naj-
gorszego – porażenia (nawet śmier-
telnego!) prądem. Podczas kolej-
nych zabiegów, zaleca się zmieniać 
kierunek koszenia – dzięki temu 
źdźbła będą wyprostowane. Zakręty 
trzeba pokonywać łagodnie, by nie 
dochodziło do odciskania naszych i 
kosiarki śladów. Najlepiej poruszać 
się po kole – spiralnie w kierunku 
środka trawnika – takie swoiste „kół-
ko Macieja”. No, to przyjemnej pracy 
i wspaniałego zapachu świeżo strzy-
żonej trawy!                                                         

Strzyżenie trawnika może być fajną zabawą     Fot. pixabay.com

Już czas na przycinanie 
zielonego kobierca! 

Str. przygotował
Aleksander Borowik 
Fot. pixabay.com
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Szkoła Podstawowa na Antokolu 
czeka na nowy rok szkolny

11.>>

Antoni Radczenko

Teraz trwa nabór do pierwszej 
klasy z polskim językiem naucza-
nia. Od kiedy Gimnazjum im. Jo-
achima Lelewela zostało przenie-
sione na drugi brzeg Wilii, Antokol 
i okoliczne miejscowości pozosta-
ły bez polskich szkół.

Nowa, polsko-rosyjska placów-
ka ma znajdować się pod adresem 
Šilo 15. Samorząd stołeczny planu-
je, że do szkoły będzie uczęszczało 
ok. 160 dzieci i zostanie utworzo-
nych osiem klas.

RENOWACJA I DOBUDÓWKA

Decyzja w sprawie powołania 
nowej szkoły została podjęta jesz-
cze w kwietniu 2018 r. i początko-
wo budynek miał być oddany do 
użytku w 2019 r. Niestety, z powo-
du „przyczyn niezależnych”, jak 
podkreślają przedstawiciele sa-
morządu miasta Wilna, otwarcie 
ma nastąpić z rocznym opóźnie-
niem. 

– Rekonstrukcja Szkoły Podsta-
wowej na Antokolu jest wpisana do 
planu inwestycyjnego samorządu 
na bieżący rok. Muszę przyznać, że 
obecnie samorząd buduje trzy nowe 
szkoły i sytuacja z finansami jest 
trochę napięta. Jeśli jednak resort 
oświaty pomoże finansowo, a z tego, 
co wiem, decyzja jest pozytywna, to 
samorząd będzie miał większy bu-
dżet oświatowy, który będzie prze-
znaczony na renowację szkół i in-
westycje szkolne. Dlatego nie widzę 
żadnych przeszkód, aby szkoła na 
Antokolu od 1 września rozpoczęła 
rok szkolny – zapewnia w rozmowie 
z „Kurierem Wileńskim” wicemer 
Wilna Vytautas Mitalas, który w sto-
łecznym samorządzie kieruje sek-
torem oświaty. 

Wicemer poinformował, że pra-

ce renowacyjne w szkole zostały 
ukończone i pomieszczenia są 
przygotowane do procesu naucza-
nia. W planach samorządu jest 
również budowa dobudówki, któ-
ra ma kosztować ok. 1,7 mln euro. 
Szacuje się, że dobudówka zosta-
nie ukończona w następnym roku.

WYKWALIFIKOWANA KADRA I 
INNOWACYJNE PROGRAMY

Do 31 maja br. trwa elektronicz-
na rejestracja do nowej placówki. 
Rejestracji można dokonać na 
stronie https://svietimas.vilnius.lt/. 

Nowa szkoła swym podopiecz-
nym i ich rodzicom oferuje m.in. 
: wykwalifikowaną kadrę pedago-
giczną – przedmiotowców, logo-
pedę, pedagogów socjalnego i spe-
cjalnego, psychologa, innowacyjne 
programy nauczania, ciekawe lek-
cje, zmodernizowane sale lekcyj-
ne, opiekę świetlicową, możliwość 
skorzystania z zajęć dodatkowych.

Mitalas jest przekonany, że ro-
dzice, którzy już zapisali swoje 
dzieci do nowej placówki szkolnej, 
nie muszą się martwić, ponieważ 
szanse, że obiekt nie zostanie z ja-
kichś przyczyny oddany na czas, są 
minimalne. 

– Mamy do czynienia z innym 
przypadkiem niż wtedy, gdy bu-
dujemy szkołę od zera. Wówczas 
faktycznie jest duży ból głowy i 
są szanse, że gmach nie zostanie 
ukończony na czas. W gmachu, w 
którym ma mieścić się nowa szko-
ła podstawowa, już wcześniej była 
prowadzona działalność eduka-
cyjna, dlatego sądzę, że rodzice 
nie powinni martwić się o przy-
szłość swoich dzieci – podkreśla 
wicemer.

WIELKIE OSIĄGNIĘCIE

Józef Kwiatkowski, prezes Sto-
warzyszenia Nauczycieli Szkół 
Polskich na Litwie „Macierz Szkol-
na”, w rozmowie z „Kurierem Wi-
leńskim” podkreślił, że bardzo się 
cieszy z decyzji władz miasta. 

– Tak, 1 września ma zostać 
otwarta szkoła. Teraz są zbierane 
podania do klas pierwszych pol-
skiej i rosyjskiej. Apelujemy do 
rodziców, aby aktywniej składali 
wnioski – przypomina szef „Macie-
rzy Szkolnej”.

Kwiatkowski zaznaczył, że „nie 
chce upolityczniać sprawy”, ale je-
śli 1 września faktycznie dojdzie 
do otwarcia placówki, to oznacza-
łoby, że mer Wilna wywiązał się ze 
swych obietnic. Przed kilkoma laty 
Remigijus Šimašius zobowiązał 
się, po przeniesieniu Gimnazjum 
im. Joachima Lelewela, do powoła-
nia nowej placówki. 

1 września 2020 r., jeśli „się nie wtrąci” siła wyższa, 
rozpocznie się rok szkolny w nowej, polsko-rosyj-
skiej szkole początkowej na Antokolu. 

Józef Kwiatkowski
Fot. Marian Paluszkiewicz
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Zdaniem Kwiatkowskiego, z no-
wej placówki tylko skorzystają wi-
leńscy Polacy. 

– To byłoby wielkim osiągnię-
ciem. W pierwszej kolejności dla 
zwykłych mieszkańców Antokola 
i okolic, bo teraz, praktycznie od 
samego Niemenczyna, nie ma żad-
nej polskiej szkoły. Rodzice będą 
mogli oddać swe dzieci do szkoły 
początkowej, a po jej ukończeniu 
już decydować, dokąd mają iść ich 
dzieci, do Mickiewiczówki czy Le-
lewela – dzieli się wrażeniami z 
naszym dziennikiem działacz pol-
skiej mniejszości na Litwie.

Dyrektorką nowej szkoły zo-
stała Olga Bielasz, dotychczasowa 
dyrektor przedszkola „Uśmiech”. 
Bielasz poinformowała, że na razie 
nie może udzielić komentarza.

PERYPETIE Z LELEWELEM

Problem z polskim szkolnic-
twem na Antokolu trwał kilka lat. 
W październiku 2016 r. Szkoła 
Średnia im. Joachima Lelewela, 
czyli słynna wileńska „piątka”, 

została przeniesiona z gmachu 
na Antokolu do wyremontowane-
go gmachu w Żyrmunach, gdzie 
wcześniej mieściła się filia szko-
ły. Samorząd argumentował swą 
decyzję tym, że od lat w polsko-
-rosyjskiej szkole na Antokolu 
nie udawało się zebrać kompletu 
uczniów, natomiast mieszcząca 
się obok szkoła litewska była prze-
pełniona.

Przeniesieniu placówki towa-
rzyszyły protesty polskiej społecz-
ności na Litwie. Kwestia ta była też 
poruszana przez polityków z War-
szawy. 

„Decyzja władz miasta, koali-
cji liberalno-konserwatywnej, w 
sprawie wyrzucenia Szkoły im. 
J. Lelewela z Antokola do Żyr-
mun jest decyzją skandaliczną i 
sprzeczną z jednym z podstawo-
wych założeń reformy szkolnic-
twa, jaką jest optymalizacja roz-
mieszczenia szkół. Działania te 
są bezprawne oraz skandaliczne 
w stosunku do społeczności pol-
skiej i rosyjskiej zamieszkującej 
ogromną dzielnicę Wilna, jaką jest 
Antokol” – można było przeczytać 

w liście protestacyjnym z 2016 r., 
który został podpisany m.in. przez 
Krystynę Adamowicz ze Stowarzy-
szenia absolwentów „Zawsze wier-
ni Piątce”, radną Renatę Cytacką 
oraz ówczesną przewodniczącą 
Komitetu Obrony Szkoły, Beatę 
Bartoszewicz.

Później spór został zażegnany. 
Wiosną 2017 r. szkoła otrzymała 
status długiego gimnazjum, które 
realizuje profil nauczania inżynie-
ryjnego. Rok później rada stołecz-
nego samorządu poparła wniosek 
o powołaniu polsko-rosyjskiej 
szkoły początkowej na Antokolu 
przy ul. Šilo. 

„Pomieszczenie nie jest duże. 
To jest dwupiętrowy budynek na 
Antokolu. Tutaj powstanie polsko-
-rosyjska placówka z nauczaniem 
początkowym, bo teraz dzieci z An-
towilów, Dworczan i innych miej-
scowości, aby trafić do placówki z 
polskim językiem nauczania, mu-
szą przebyć 20 kilometrów” – w ten 
sposób tłumaczyła dziennikarzom 
decyzję władz miasta wicemer z 
ramienia AWPL-ZChR Edyta Ta-
mošiūnaitė.

10.>>

Wicemer poinformował, że prace renowacyjne w szkole zostały ukończone i pomieszczenia są przygotowane do 
procesu nauczania  Fot. Marian Paluszkiewicz
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13. >>

Na całej Litwie przypadki ko-
ronawirusa stwierdzono już w 
kilku domach opieki. Jak wyglą-
da sytuacja w waszej placówce?

Dzisiaj sytuacja jest bardzo 
skomplikowana, musimy pra-
cować w tym trudnym okresie 
kwarantanny. W naszym domu 
opieki mieszkają ludzie starsi, 
większość z nich ma już ok. 90 
lat. Wszyscy pensjonariusze na-
leżą do grupy ryzyka. Staramy się 
im wszystkim zapewnić ochronę 
przed koronawirusem. W placów-
ce wprowadzono rygorystyczne 
zasady bezpieczeństwa – wszy-
scy muszą korzystać ze sprzętu 
ochronnego, pomieszczenia są 
stale dezynfekowane, personel 
jest rozmieszczony w taki spo-
sób, aby zminimalizować kontakt, 
wprowadzony został całkowity 
zakaz odwiedzin oraz przekazy-
wanie wszelkich gościńców, wpro-
wadzony został także zakaz wyjść 
i wyjazdów. Nie mamy większych 
problemów z podopiecznymi, jeśli 
chodzi o przestrzeganie higieny, 
wszyscy respektują zalecenia. Być 
może dlatego, że większość z nich 
miało naprawdę bardzo ciężkie ży-
cie. Ci ludzie, którzy byli na zesła-
niu, a teraz wrócili do kraju, mają 
inny ogląd rzeczywistości, jakiś 
wewnętrzny spokój.

Jak pensjonariusze reagują 
na obecną sytuację?

Różnie reagują. Niektórzy bar-
dzo się chronią, rzadziej wycho-
dzą ze swoich pokoi, zawsze mają 
maseczki, obcując z innymi, trzy-
mają się na odległość. Ale są i tacy, 
którzy niezbyt tym się przejmują, 
więc im przypominamy. Najbar-
dziej przeżywają to, że teraz nie 
mogą ich odwiedzać bliskie oso-
by. Bardzo im tego brakuje, ale 
staramy się im pomóc. Z bliskim 

rozmawiają i widzą się za pomocą 
internetu. Niektórzy rozumieją, 
że wirus jest bardzo niebezpiecz-
ny i trzeba się chronić, ale są tacy, 
którzy nie rozumieją tego. Takim 
osobom poświęcamy więcej cza-
su. A więc wszystkich pensjo-
nariuszy uspakajamy i szukamy 
możliwości, aby w tym ciężkim 
czasie w jakiś sposób rozjaśnić im 
codzienność. 

Dlaczego dom opieki nosi na-
zwę „Tremtinių namai”?

11 marca 1990 r., po przywró-
ceniu niepodległości Litwy, rząd 
Republiki Litewskiej zaczął zaj-
mować się kwestią powrotu przy-
musowo wywiezionych byłych 
więźniów politycznych i deporto-
wanych oraz ich rodzin na Litwę. 
W 1992 r. został utworzony spe-
cjalny Fundusz Powrotów Depor-

towanych – najważniejszym jego 
zadaniem było wybudować dom, 
schronienie dla powracających de-
portowanych, którzy nie są już w 
stanie samodzielnie się zatroszczyć 
o siebie. W 1993 r. samorząd miasta 
Wilna wydzielił na ten cel rozwalają-
cy się trzypiętrowy dom letni w lesie 
sosnowym w Wołokumpiach. Roz-
poczęły się prace przebudowy i na-
prawy. 10 listopada 1997 r. nastąpiło 
otwarcie domu opieki. Na początku 
zamieszkały w nim 73 osoby, które 
kiedyś były deportowane i nie mogły 
zadbać o siebie z powodu starości, 
niepełnosprawności lub pewnych 
warunków społecznych, i znalazły 
tutaj przytulne schronienie. Pierwsi 
mieszkańcy przybyli bezpośrednio 
z Syberii, z Łotwy, inni pochodzili z 
różnych części Litwy.

Artūras Melianas: Wszyscy 
pensjonariusze  należą do grupy ryzyka

Rozmowa z Artūrasem Melianasem, dyrektorem 
specjalnego domu opieki społecznej „Tremtinių 
namai” („Dom zesłańców”) w Wilnie.RRozmawiała Honorata Adamowicz

Artūras Melianas, dyrektor specjalnego domu opieki społecznej „Tremtinių 
namai”  Fot. archiwum prywatne
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 Pomogło im w osiedleniu się i 
dostosowaniu do nowej lokaliza-
cji 10 praconików, z których więk-
szość była również na wygnaniu 
lub tam się urodziła, a potem po-
wróciła do kraju. To nie był łatwy 
start. 

Czy w domu opieki społecz-
nej „Tremtinių namai” mieszka-
ją obecnie tylko byli więźniowie 
polityczni i osoby, które były 
przymusowo deportowane?

Dzisiaj zamieszkują u nas nie 
tylko takie osoby, ale też i ci, którzy 
nie mają takiego statusu. Oczywi-
ście, pierwszeństwo zawsze mają 
przymusowo wywiezieni z Litwy 
więźniowie polityczni i deporto-
wani.

Jaka jest różnica między ludź-
mi w starszym wieku, którzy 
byli na zesłaniu, a między tymi, 
którzy nie mają takich doświad-
czeń?

Czasami zauważam, że ci, któ-
rzy byli na zesłaniu, mają we-
wnętrzny spokój, inaczej na 
wszystko patrzą, są mniej krytycz-
ni, czuje się też u nich taką we-
wnętrzną siłę, są bardziej cierpli-
wi. Niektórzy chętnie opowiadają 
o ciężkim życiu na zesłaniu, ale 
też są i tacy, którzy nie chcą tego 
wspominać i nigdy nie rozmawia-
ją na ten temat. 

Czym się zajmują mieszkańcy?
Czas wolny mieszkańców jest 

organizowany zgodnie z ich po-
trzebami. Regularnie organizo-
wane są imprezy tematyczne wraz 
z uroczystościami państwowy-
mi, religijnymi, kalendarzowymi 
i osobistymi. Mieszkańcy biorą 
udział w różnych spotkaniach, w 
klubach literackich i teatralnych, 
w codziennych zajęciach, ćwicze-
niach indywidualnych i grupo-
wych, zajęciach nordic walking 
oraz zajęciach relaksacyjnych, 
sportowych. Chętnie uczestni-
czą w pokazach filmowych, biorą 
udział w rozmowach i dyskusjach 
na różne tematy, uczestniczą w 
działaniach politycznych i spo-
łecznych, chodzą na wycieczki, 
odwiedzają teatry, wystawy i 
uczestniczą w programach edu-
kacyjnych muzeów. Niektórzy 
uczą się języków obcych.

Był Pan zastępcą dyrektora 
Centrum Pomocy Społecznej, 
zastępcą dyrektora Departa-
mentu Zdrowia i Zabezpiecze-
nia Społecznego i kierownikiem 
Wydziału Wsparcia Społeczne-
go w samorządzie miasta Wil-
no, a także ministrem spraw 
wewnętrznych. Udało się Panu 
wiele zdziałać dla dobra naszych 
obywateli. Dlaczego postanowił 
Pan zostać dyrektorem specjal-
nego domu opieki społecznej 
„Tremtinių namai”? 

Ponieważ wiem, że jeszcze 
mogę zdziałać wiele dobrego, 
mogę pomóc wielu ludziom. Bar-
dzo ważne jest, aby każdy z nas 
zrozumiał, że czas nie stoi w miej-
scu i każdy z nas kiedyś będzie 
stary. Niestety, zdarzają się przy-
padki, że ludzie nie tylko myślą, 
ale otwarcie mówią, że ludzie w 
podeszłym wieku już przeżyli 
swoje i nie należy się im tyle uwa-
gi. Nie zapominajmy, że musimy 
im zapewnić jak najlepszy byt. 
Jestem także jednym z założy-
cieli Litewskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Socjalnych. A więc 
praca socjalna nie jest mi obca, 
dobrze znam potrzeby tych ludzi. 
Gdy został ogłoszony konkurs na 
dyrektora domu opieki społecz-

nej „Tremtinių namai”, wziąłem 
w nim udział, no i wybrano mnie, 
być może dlatego, że jestem do-
brze obeznany w tym temacie.

Na stanowisku dyrektora jest 
Pan dopiero rok. Co udało się 
zrobić przez ten okres?

Na tym stanowisku jestem 
krótko, ale udało się wiele zrobić. 
Dzisiaj mamy wspaniały zespół 
pracowników, którzy są oddani 
swojej pracy. Zrobić to było bar-
dzo trudno, ponieważ, gdy tutaj 
przyszedłem, tak zgranego ze-
społu nie było. Próbujemy także 
wznowić budowę dodatkowego 
budynku, która była zamrożona 
przez wiele lat, żeby jeszcze bar-
dziej polepszyć warunki życia 
naszych podopiecznych. Udało 
się także uporządkować sprawy 
finansowe. Zwiększyła się rów-
nież liczba wycieczek, częściej 
do nas przyjeżdżają goście. Ku-
piliśmy wiele nowych, potrzeb-
nych przedmiotów, wprowadzi-
liśmy także wiele nowych usług. 
Bardzo ważne jest, aby uczyć się 
na podstawie dobrych doświad-
czeń innych krajów, zwłaszcza 
Polski, Łotwy, Estonii. Nieraz od-
wiedzałem tam domy opieki i na-
prawdę widziałem bardzo dobre 
przykłady.

12. >>

Specjalny dom opieki społecznej „Tremtinių namai” w lesie sosnowym w 
Wołokumpiach Fot. archiwum prywatne
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„Każdy stary cmentarz, im jest bo-
gaciej opatrzoną spiżarnią śmierci, 
tym bliższy zostaje życiu: księga wiel-
kiej lektury o czasie, który w mieście 
obok przemijając, tu zostawił ostatnie, 
trwałe ślady”. To słowa Jerzego Wal-
dorffa, który przed laty powołał do 
życia Społeczny Komitet Opieki nad 
Starymi Powązkami w Warszawie.  

4 maja przypada 110. rocznica 
urodzin Jerzego Waldorffa – pol-
skiego pisarza, publicysty, krytyka 
muzycznego i działacza społecznego. 
Z tej okazji warto wspomnieć o wię-
zach, które łączyły go z Wilnem.  

W 1974 r. Waldorff  stworzył insty-
tucję dziś noszącą imię swego twórcy. 
W ciągu minionych lat zdobyła sze-
rokie uznanie i poparcie społeczeń-
stwa Polski, a zwłaszcza jej stolicy. 
Szukając źródeł dochodu, organizo-
wał na Powązkach coroczne kwesty 
zaduszkowe. Odtąd kwesty stały się 
zaduszkowym obyczajem, uznanym 
i lubianym przez mieszkańców War-
szawy. W 1990 r., w dwóchsetlecie ist-
nienia Powązek, Jerzy Waldorff za-
prosił do Warszawy na kwestę grupę 
wilnian. Byli to: Jan i Nina Sienkiewi-
czowie, Alicja Klimaszewska, Jerzy 
Surwiło, Olgierd Korzeniecki oraz 
Halina Jotkiałlo. 

„Dał nam wtedy pierwszą, jakże 
wartościową lekcję, w jaki sposób 
ratować najcenniejsze ślady pamięci 
na najstarszej, polskiej nekropolii w 
Wilnie. Z biegiem lat skład kwestarzy 
się zmieniał. Pozostał zwyczaj, że za-
wsze w dniu Wszystkich Świętych i 
Zaduszek wilnianie i ich sympatycy 
kwestują na rzecz Rossy przy bramie 
noszącej imię św. Honoraty i przy 
bramie IV” – pisała w swych wspo-
mnieniach Halina Jotkiałło, wileń-
ska dziennikarka, współzałożycielka 
Społecznego Komitetu Opieki nad 
Starą Rossą (mama wyżej podpisa-
nej).

Alicja Klimaszewska, wieloletnia 
prezes SKOnSR, obecnie prezes ho-
norowa, tak oto wspomina pierwsze 
spotkanie z Waldorffem.

– U schyłku lat 80. gościł w Wil-

nie Teatr Wielki z Warszawy, a wraz 
z teatrem był w naszym mieście śp. 
Jerzy Waldorff. Był on niezmiernie 
zafascynowany miastem, a zwłaszcza 
Rossą. Urzekła go nasza piękna ne-
kropolia, ale zasmuciła wielka ruina 
cmentarza. Chyba było to przezna-
czenie, poznaliśmy go w teatrze, w 
czasie przerwy. Maestro zaczął roz-
mowę od cmentarza. I nagle rzekł: 
„Pamiętajcie, musicie coś z tym zro-
bić. I to natychmiast. Ojczyzna – to 
ziemia i groby. Zabierajcie się do pra-
cy, póki nie jest za późno” – wspomi-
na dla „Kuriera Wileńskiego” Alicja 
Klimaszewska. 

Niedługo po tym warszawskim 
spotkaniu w Wilnie powstał Społecz-
ny Komitet Opieki nad Starą Rossą. 
Waldorff był już wówczas prezesem 
działającego w Warszawie Społecz-
nego Komitetu Opieki nad Starymi 
Powązkami.

– Postanowił, bez namysłu, że za-
pozna nas z pracami swego komitetu 
i zaprosił nas do Warszawy. Dzięki 
jego pomocy poznaliśmy m.in. prof. 
Adama Romana, który kierował wy-
działem rzeźby na ASP w Warszawie. 
Skontaktował nas z konserwatorami, 
którzy ukończyli wydział konser-
wacji rzeźb kamiennych, polecił ich 
nam jako dobrych fachowców. Byli to 

Jolanta Gasparska, Piotr Zambrzycki 
i Zenon Sadecki. Szczególną pomoc 
otrzymaliśmy od prof. Eduardasa 
Budreiki – opowiada prezes honoro-
wa SKOnSR.

Podczas pamiętnego spotkania 
ze strony Mistrza padła też druga 
propozycja – „Warszawskie Powązki 
– Wileńskiej Rossie”. 

– To oznaczało, że będziemy mogli 
kwestować na Powązkach na rzecz 
wileńskiej Rossy. Podczas pierwszej 
kwesty, a był to początek lat 90., ze-
braliśmy 80 mln starych złotych. Po-
znaliśmy też wielu wspaniałych ludzi 
z komitetu warszawskiego. Byli to 
ludzie bardzo zaangażowani w spra-
wy odnowy Powązek i zawsze gotowi 
przyjść z bezinteresowną pomocą 
Wilnu – wspomina pani Alicja. 

Jerzy Waldorff zmarł w grudniu 
1999 r. Wiele osób wyrażało wówczas 
obawę, że jego odejście oznaczać bę-
dzie koniec jego dzieła. Na szczęście, 
dzięki wsparciu kwestarzy i dobro-
dziejów, nic takiego się nie stało. 

W ciągu 30 lat działalności Ko-
mitetu zostało odnowionych ok. 
120 pomników, wzniesiono 5 no-
wych. Pieniądze na prace renowa-
cyjne i konserwatorskie zebrano 
podczas kwest na warszawskich 
Powązkach

Jerzy Waldorff – z Wilnem związany
Justyna Giedrojć

Jerzego Waldorffa urzekła nasza piękna nekropolia, ale zasmuciła wielka 
ruina cmentarza Fot. Marian Paluszkiewicz
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Stołeczna komunikacja 
będzie kursować częściej

Psychologowie konsultują na miejscu wypadku

W związku z poluzowaniem prze-
pisów dotyczących kwarantanny 
rosną potoki pasażerów stołecznej 
komunikacji. W reakcji na to spółka 
samorządowa „Susisiekimo pasl-
augos” zwiększa liczbę kursujących 
autobusów i trolejbusów. Ulegają 
też zmianie rozkłady jazdy. Pasaże-
rowie proszeni są o odpowiedzialne 
zachowanie – noszenie maseczek 
ochronnych, dezynfekowanie rąk, 
zachowanie dystansu i zajmowanie 
miejsc siedzących. Autobusy i tro-
lejbusy będą dezynfekowane po każ-
dym rejsie. 

„Uważnie obserwujemy potoki 
pasażerów, wypełnienie autobusów 
i trolejbusów. W ostatnich dniach 
pasażerów przybywa. W porówna-
niu do sytuacji sprzed kwarantanny 
średni potok pasażerów jest mniej-
szy o około 72 proc., w porównaniu 
natomiast do poprzedniego tygo-
dnia odnotowaliśmy wzrost poto-
ków o około 11 proc. W takiej sy-
tuacji najważniejszym dla nas jest 
maksymalne zapewnienie bezpie-
czeństwa i wygody podróży. Liczy-
my również na świadomość i od-
powiedzialność pasażerów, by nie 
zapominali o noszeniu maseczek 
ochronnych, dezynfekowaniu rąk, 

zachowywaniu bezpiecznego dy-
stansu” – powiedziała dyrektor spół-
ki „Susisiekimo paslaugos” Modesta 
Gusarovienė.

Od 30 kwietnia w dniach pracy 
uległy zmianie rozkłady autobu-
sów nr 1G, 2G, 3G, 4G, 6G i 49 oraz 
trolejbusów nr 6. Od 4 maja w 
dniach pracy uległy zmianie roz-
kłady jazdy autobusów nr 5G, 5, 7, 
10, 13, 16, 18, 29, 30, 54, 59, 68, 69, 

87 oraz trolejbusów nr 2, 4, 7, 12, 16, 
17, 18. Od 9 maja w dni wolne według 
zmienionych rozkładów jazdy będą 
kursowały autobusy nr 10, 18, 26, 31 
oraz trolejbusy nr 2, 7, 16, 17, 19. 

Najnowsze rozkłady jazdy poda-
wane są na www.stops.lt, w aplika-
cjach m.Ticket i Trafi, pod nr tel. 8 5 
210 70 50. Rozkłady jazdy na przy-
stankach nie zostaną na razie zak-
tualizowane.

W Wilnie rozpoczęto świadczenie 
unikalnej usługi  – zawodowi psycho-
logowie udzielają natychmiastowej 
konsultacji osobom będącym w 
kryzysie, po wypadku lub przeży-
wającym inną trudną sytuację w 
życiu.

Psychologowie współpracują z 
przybywającym na miejsce wypad-
ku zespołem pogotowia ratunko-
wego, od razu na miejscu wypadku 
udzielają pilnych konsultacji nie 
tylko poszkodowanym, ale w ra-
zie potrzeby także znajdującym się 
obok bliskim lub też pracownikom. 
W okresie trwającej kwarantanny, 

dostosowując się do sytuacji, psycho-
logowie konsultują zdalnie. Jest to 
nowa usługa, świadczona wspólnie 
przez Wileńskie Centrum Zdrowia 
Psychicznego oraz Stację Pogotowia 
Ratunkowego w Wilnie.

„Jest zasadnicza różnica między 
szeroko rozpowszechnionymi usłu-
gami, w ramach których psycholo-
gowie i wolontariusze konsultują 
za pośrednictwem infolinii, a tą 
usługą, gdy praktycznie na miejscu 
zdarzenia jest ona aktywnie ofero-
wana osobom dotkniętym nagłym 
nieszczęściem lub znajdującym się 
w szoku. Dopóki trwa kwarantanna, 

pomoc jest świadczona zdalnie. Pra-
cownicy pogotowia ratunkowego 
łączą osobę potrzebującą takiej po-
mocy z naszymi psychologami – po-
wiedział Martynas Marcinkevičius, 
dyrektor Wileńskiego Centrum Zdro-
wia Psychicznego.

Psychologowie z Centrum Zdro-
wia Psychicznego pełnią dyżury 7 
dni w tygodniu, po 12 godzin dzien-
nie, jak na razie tylko w ciągu dnia. 
W przyszłości planuje się udzielać 
pomocy także całodobowo. 

Stronę przygotowała 
Justyna Giedrojć

Podczas kwarantanny autobusy i trolejbusy będą dezynfekowane po 
każdym rejsie Fot. Marian Paluszkiewicz
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Straż pożarna w rejonie solecz-
nickim przed sześciu laty świętowa-
ła jubileusz 100-lecia. Uroczystości 
jubileuszowe odbyły się z wielką 
pompą (w przenośni i dosłownie) w 
Ejszyszkach w 2014 r., gdzie na jed-
nym z budynków umieszczono ta-
blicę informacyjną, przypominającą, 
że właśnie w tym miejscu przed 100 
laty powstała pierwsza remiza stra-
żacka. Na placu Majowym odbył się 
festyn strażacki, w którym nie zabra-
kło pokazów gaszenia pożaru, dzia-
łania pompy strażackiej, sprawności 
ratownictwa drogowego, chętni zaś 
mogli obejrzeć wystawę wozów stra-
żackich.

W tym roku ze względu na kwa-
rantannę huczne obchody święta się 
nie odbyły, ale nie zabrakło pozdro-
wień i życzeń kierowanych do straża-
ków, składanych przez mera, posłów 
z Sejmu RL czy też bezpośrednich 
zwierzchników z Departamentu Ra-
townictwa i Ochrony Przeciwpożaro-
wej przy MSW. 

SAMORZĄDOWE I RZĄDOWE 
JEDNOSTKI STRAŻY POŻARNEJ

– Na terenie rejonu działa dziś 
siedem samorządowych, terytorial-
nych jednostek straży pożarnej: w 
Ejszyszkach, Butrymańcach, Podbo-
rzu, Białej Wace, Jaszunach, Turgie-
lach, Dziewieniszkach. W każdej z 
tych jednostek pełni dyżur po dzie-
więć osób, czyli ogółem na terenie 
całego rejonu mamy dziś 63 straża-
ków – wylicza Jan Wilkaniec, kierow-
nik Służby Przeciwpożarowej Samo-
rządu Rejonu Solecznickiego. 

W każdej samorządowej jednost-
ce terytorialnej pieczę sprawuje ko-
mendant. Każda z nich posiada wła-
sny wóz strażacki, zaś w Ejszyszkach 
i Jaszunach są po dwa wozy – jeden 
gotowy do pracy, jeden rezerwowy. W 

każdej jednostce codziennie dyżur 
pełnią po dwie osoby. Sygnały o za-
grożeniu przychodzą z dyspozytor-
ni Centrum Pomocy Ogólnej, dokąd 
można dzwonić na ogólny numer 
alarmowy 112. 

– Średni wiek naszych straża-
ków można oszacować na 45–50 lat, 
młodsze zespoły są tylko w jednost-
ce podborskiej i turgielskiej. Wszy-
scy mają zaświadczenie ukończenia 
Szkoły Strażaków Ratowników, znaj-
dującej się w Wołczunach w rejonie 
wileńskim – informuje Jan Wilka-
niec.

Jeżeli samorządowe jednost-
ki straży pożarnej można określić 
jako „pierwszą pomoc” przy pożarze 
czy innych wypadkach, to jednostki 
strażaków ratowników podlegają-
ce Departamentowi Ratownictwa 
i Ochrony Przeciwpożarowej przy 
MSW można określić jako zespo-

ły do zadań specjalnych. Muszą oni 
mieć specjalne uprawnienia, bada-
nia lekarskie, dysponują też poważ-
niejszym sprzętem. Podczas akcji 
ratowniczych pracują wspólnie z sa-
morządowymi jednostkami. 

– Samorządowe jednostki straży 
przeciwpożarowej nie mają ani spe-
cjalnych narzędzi, ani wyposażenia 
np. do wchodzenia do zadymionych 
pomieszczeń. My mamy hydrau-
liczny sprzęt ratowniczy, specjalne 
piły, maski, wentylatory do usuwa-
nia dymu z domu, specjalny wóz z 
drabiną – w rozmowie z „Kurierem 
Wileńskim” tłumaczy Vitalijus Kapu-
sta, kierownik Solecznickiej Służby 
Ratownictwa Przeciwpożarowego w 
Okręgu Wileńskim. Siedziba tej jed-
nostki mieści się tuż na wjeździe do 
Solecznik od strony Wilna, przy ul. 
Przemysłowej (Pramonės 11). 

Strażacy nie narzekają na brak pracy

W Solecznikach w pełnej gotowości są zawsze dwa wozy strażackie i 5–6 
dyżurnych strażaków ratowników    Fot. Vitalijus Kapusta

Anna Pieszko

17.>>

Ratują mienie, zdrowie i życie innych ludzi, nara-
żając własne. 4 maja, tradycyjnie w dniu św. Flo-
riana, strażacy na całym świecie obchodzą swoje 
święto. Jest ono okazją do wyrażenia wdzięczno-
ści strażakom (zawodowym i ochotnikom) za ich 
niebezpieczną i ciężką pracę.  
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W pełnej gotowości są tu zawsze 
dwa wozy strażackie i 5–6 dyżurnych 
strażaków ratowników, maksymal-
nie 8 osób. Dwa wozy znajdują się w 
rezerwie. Ogółem, w remizie pracuje 
ośmiu strażaków. 

CODZIENNOŚĆ STRAŻAKA

– Na brak pracy nie narzekamy. 
Pomagamy nie tylko w czasie pożaru, 
ale też w czasie powodzi, przy zawa-
leniu drzew, wyciągamy samochody, 
które gdzieś utkwiły. W 2019 r. stra-
żacy rejonu musieli wyjeżdżać na 
wezwanie prawie codziennie, bo aż 
260 razy. Danych z tego roku jeszcze 
nie posiadamy, ale marzec i kwiecień 
były intensywne. Zwłaszcza kwiecień 
był naprawdę gorący – paliła się tra-
wa, lasy. Na skutek palenia trawy za-
paleniu ulegały domy i budynki go-
spodarcze. Ostatnio gasiliśmy wielki 
pożar w lesie, nieopodal Solecznik, 
spaliło się 5 ha lasu – mówi Wilka-
niec.

Przyczyny pożaru bywają różne. 
Najczęściej zawodzi czynnik ludzki 
– do nieszczęścia dochodzi z powodu 
bezmyślności lub nieodpowiedzial-
ności człowieka. 

– Na pewno nikt nawet nie przy-
puszcza, że zasypiając z papierosem 
w ręku, może już się nie obudzić. Żal, 

że tak się dzieje, ale jest to bardzo 
częsta przyczyna pożaru i zgonów 
ludzkich. Tylko w tym roku zareje-
strowaliśmy trzy takie nieszczęśliwe 
wypadki. Inną przyczyną pożarów 
są tradycyjne piece. Na wsi nie brak 
starszych ludzi, którzy palą w pie-
cach i nie pilnują ognia. Ktoś zapali 
w piecu, pójdzie do sąsiada, węgie-
lek wypadnie i nieszczęście gotowe 
– opisuje częste sytuacje Jan Wilka-
niec.

Ostatnio ugaszono ogromny po-
żar w Dziewieniszkach, który wy-
buchł na skutek spięcia w instalacji 
elektrycznej w garażu, po czym za-
palił się zbiornik z paliwem. Część 
paliwa zaczęła przedostawać się  w 
kierunku domu. Pożar gasiło sześć 
wozów z Solecznik, z pomocą po-

śpieszyli strażacy z Wilna. Ogień z 
trudem dawało się opanować. Nie 
wszystko udało się uratować – część 
domu i sprzętu rolniczego poszło z 
dymem. W tym przypadku przyczy-
ną pożaru była wadliwa instalacja 
elektryczna. Na szczęście, obyło się 
bez ofiar w ludziach. 

– Bardzo niebezpieczne jest też 
palenie trawy. Nieraz dochodzi do 
zapalenia budynków gospodarczych 
lub domów. Ostatnio taki pożar ga-
siliśmy we wsi Mieżany nieopodal 
Dziewieniszek – razem z trawą spa-
liły się dwa budynki gospodarcze. 
Dom udało się uratować, ale ogień 
rozprzestrzenił się do pobliskie-
go lasu. Przyjechały wozy z Wilna, 
wspólnymi siłami udało się pożar 
ugasić – opowiada kierownik Służby 
Przeciwpożarowej Samorządu Rejo-
nu Solecznickiego.

WYPOSAŻENIE STRAŻAKA

O nowoczesnych wozach strażac-
kich można sobie pomarzyć – są one 
warte około 300–400 tys. euro, dla-
tego korzysta się z dziesięciokrotnie 
tańszych wozów używanych. Z dzie-
więciu wozów trzy zostały kupione 
w Niemczech, pięć sprezentowali 
koledzy z Polski, pozostałe pochodzą 
jeszcze z okresu sowieckiego. 

– Wozy nadają się do użytku, w ra-
zie potrzeby naprawiamy je, dajemy 
radę – optymistycznie zapewnia Jan 
Wilkaniec. – Pomagają nam bardzo 
partnerzy z Polski – z Gdańska oraz 
z gminy Lelis w powiecie ostrołęc-
kim, którzy sprezentowali pięć wo-
zów. Polskie wozy powędrowały do 
Podborza, Jaszun, Ejszyszek i Butry-
mańc. Pomaga nam też samorząd 
– informuje. Niestety, szczytny cel 
ratowania życia i mienia ludzkiego 
nie znajduje przełożenia na wyna-
grodzenie strażaków ratowników.

– Nadal przysługuje nam mi-
nimalne wynagrodzenie, które na 
szczęście jest ostatnio nieco wyższe i 
wynosi 607 euro przed odliczeniem 
podatku. Strażacy dodatkowo otrzy-
mują dodatki za pracę wykonywaną 
w nocy lub w święta. Samorząd do-
datkowo płaci za nadgodziny. Chcia-
łoby się, żeby nasze państwo łaska-
wym okiem spojrzało na potrzeby 
strażaków, na wyposażenie remiz – 
podkreśla Jan Wilkaniec.                                                                  

Vitalijus Kapusta, mer Zdzisław Palewicz oraz Jan Wilkaniec przy tablicy 
upamiętniającej 100 - lecie remizy w Ejszyszkach    Fot. salcininkai.lt

16.>>

Jednostka ochrony przeciwpoża-
rowej w Solecznikach 
Fot. Vitalijus Kapusta 
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Netflix pokaże dokument 
o życiu Michelle Obamy

Film dokumentalny o życiu byłej 
pierwszej damy USA Michelle 
Obamy pojawi się już wkrótce na 
Netflixie. „Becoming” powstał na 
podstawie bestsellerowej książki 
Michelle Obamy. 
Twórcy filmu towarzyszyli byłej 
pierwszej damie USA w czasie tra-
sy promującej autobiografię, przez 
trzy miesiące w 2018 roku. Film 
jest zapisem trasy po 34 amery-
kańskich miastach.
„Te miesiące spędzone w podróży, 
gdy poznałam ludzi pochodzących 
z wielu miast na świecie, uświado-
mił mi, że łączy nas coś głębokiego 
i prawdziwego. W grupach licz-
nych i małych, wśród starszych i 
młodych, wyjątkowi i zjednoczeni, 
spotykamy się i dzielimy swoimi 
historiami, wypełniając prze-
strzeń radością, zmartwieniami 
i marzeniami. Przepracowujemy 
przeszłość i wyobrażamy sobie 
lepszą przyszłość. Mówiąc o idei 
»stawania się«, wielu z nas zdo-
bywa się na odwagę, by na głos 
powiedzieć o swoich nadziejach. 
Mam nadzieję, że w tym trudnym 
czasie, odnajdziecie w tym filmie 
inspirację i radość” – mówi o pro-
dukcji Michelle Obama. 
Reżyserką produkcji jest Nadia 
Hallgren. Premiera dokumentu 
„Becoming” w serwisie Netflix jest 
zaplanowana na 6 maja. 

Zabiegi pielęgnacyjne w domu

Str. przygotowano na podst. 
kobieta.pl i kobieta.dziennik.pl
Fot. enredadosinternacional / 
instagram.com

Co robić, gdy sytuacja zmusza nas 
do pozostania w domach, a my chce-
my zadbać o swoje ciało? Istnieją takie 
zabiegi, które w bezpieczny i przede 
wszystkim efektywny sposób możemy 
wykonać w zaciszu własnej łazienki – o 
wiele taniej, niż w gabinecie.

SPA dla włosów. Prostym sposo-
bem na dodanie blasku włosom jest 
zrobienie i nałożenie maseczki. Wy-
korzystajmy do tego produkty, które 
mamy w domu. Zmieszajmy żel alo-
esowy z łyżką miodu i odrobiną ulu-
bionego olejku bądź oliwy z oliwek. 
Nałóżmy tę miksturę na wilgotne 
włosy i owińmy je ciepłym ręczni-
kiem. Po godzinie spłuczmy całość z 
włosów. Różnicę zauważymy od razu 
– staną się one miękkie i nawilżone.

Rytuał pielęgnacyjny na twarz. 
Rytuał rozpocznijmy od oczyszczenia 
i delikatnego peelingu naszej skóry. 
Pomieszajmy żel do mycia twarzy 
z odrobiną cukru. Dzięki temu za-
biegowi lepiej przygotujemy cerę na 
przyjęcie składników odżywczych, 
pozbywając się zbędnego naskórka. 
Po zmyciu całości ciepłą wodą, użyj-
my ulubionej maseczki lub wykonaj-
my ją sami, łącząc jogurt naturalny, 
miód i płatki owsiane. Taka mikstura 
ukoi i nawilży skórę. Następnie na-
łóżmy serum lub krem do twarzy i 
wykonajmy jej delikatny masaż, naj-
lepiej przy użyciu schłodzonego rol-

lera jadeitowego – poprawi krążenie 
i zmniejszy opuchliznę. Cera z pew-
nością podziękuje Wam za tę godzinę 
dodatkowej troski!

Peeling do ciała z resztek. Warto 
regularnie usuwać zbędny naskórek 
z całego naszego ciała przy pomocy 
peelingów. Skóra lepiej przyjmuje 
wówczas składniki odżywcze z nakła-
danych produktów, staje się miękka, 
a podczas zabiegu poprawiamy jej 
krążenie. Jak wykonać peeling przy 
pomocy… resztek?

Najlepszą bazą jest zmielona, 
uprzednio zaparzona kawa – mogą 
być to fusy prosto z ekspresu. Możemy 
dodać do niej tak naprawdę co tylko 
chcemy, w zależności od potrzeb na-
szej skóry – nawilżający miód, żel do 
mycia ciała czy ulubiony olejek. Z po-
wodzeniem możemy również dodać 
kakao w proszku oraz odrobinę cy-
namonu – dla wzmocnienia walorów 
zapachowych oraz działania antycel-
lulitowego. Jeśli chcemy zaś zinten-
syfikować działanie ścierające naszej 
mikstury, dodajmy do niej brązowy 
cukier – musimy z nim jednak uwa-
żać, bowiem gdy dodamy go za dużo, 
wówczas peeling nie będzie nadawał 
się do bardzo delikatnej skóry. We-
trzyjmy naszą mieszankę w ciało i 
zostawmy na kilka minut. Następnie 
spłuczmy ją ciepłą wodą i cieszmy się 
efektami! 

Niektóre zabiegi w bezpieczny i efektywny sposób możemy wykonać w 
zaciszu własnej łazienki Fot. freepik.com
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Vouchery za odwołane wydarzenia

Największe festiwale filmowe online

Osoby, które kupiły bilety na od-
wołane w czasie kwarantanny wy-
darzenia nie będą mogły odmówić 
przyjęcia vouchera oferowanego 
przez organizatora – w czwartek, 30 
kwietnia, zdecydował sejm. Decyzja 
ta, zdaniem autorów projektu, ma 
wesprzeć sektor kultury i uchronić 
organizatorów wydarzeń masowych 
przed bankructwem.

Wcześniej rząd proponował, aby 
posiadacz kuponu mógł sam zdecy-
dować, czy chce zwrotu pieniędzy za 
bilety na odwołane wydarzenie czy 
kupon. Zdaniem autorów poprawki 
obowiązkowe vouchery pomogą or-
ganizatorom wydarzeń przetrwać 
bez szukania dodatkowych środków 
na zwroty za bilety.

Ustawa przewiduje pierwszeń-
stwo ogłoszenia nowej daty wy-
darzenia – po zniesieniu zakazu 
zgromadzeń organizator będzie 
miał 30 dni na wyznaczenie nowe-
go terminu odwołanej wcześniej 
imprezy. Może się ona odbyć w 
ciągu 12 miesięcy od zakończenia 
kwarantanny.

Jeżeli tego nie zrobi, posiadacz 
biletu ma prawo zażądać zwrotu 
pieniędzy za jego zakup w ciągu 
44 dni od dnia odwołania zakazu 
zgromadzeń.

Jeżeli nowy termin nie będzie 
odpowiadać posiadaczowi biletu, 

musi on w ciągu 60 dni zgłosić to 
organizatorowi. Otrzymuje wówczas 
voucher o wartości nie mniejszej 
niż cena zakupionego biletu. Będzie 
mógł nim zapłacić za bilet lub jego 
część na inne wydarzenie organizo-
wane przez ten sam podmiot.

Zgodnie z ustawą jeżeli osoba, 
która otrzymała kupon nie wykorzy-
sta go w ciągu 12 miesięcy, będzie 
mogła zwrócić się do organizatora z 
prośbą o zwrot pieniędzy za bilet.

W przypadku nieprzekazania ta-

kiego vouchera organizator jest zo-
bowiązany do zwrotu pieniędzy za 
zakupiony bilet w ciągu 14 dni od 
ogłoszenia nowego terminu wyda-
rzenia.

Ustawa dotyczy wszystkich wy-
darzeń kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, na które bilety zostały 
sprzedane przed 15 marca i które 
miały się odbyć w okresie trwania 
kwarantanny lub w ciągu 3 miesięcy 
od jej zakończenia.

Wilnoteka.lt

Wszystkich pasjonatów filmu ucie-
szy wiadomość, że 20 najbardziej pre-
stiżowych festiwali łączy się w jedno 
wielkie święto kina – „We Are One”. W 
ramach wydarzenia przez 10 dni wi-
dzowie będą mogli oglądać najlepsze 
filmy świata za darmo na YouTube.

Organizatorzy największych festi-
wali połączyli swoje siły i organizują 
wielki festiwal filmowy o nazwie „We 
Are One”. Sygnują go m.in. Berlina-
le, Sudance, Tribeca, londyński BFI, 
a także festiwale z Locarno, Nowego 
Jorku, San Sebastian, Toronto, Karlo-
wych Warów oraz Cannes i Wenecji. 
Już 29 maja rozpocznie się 10-dnio-

wy festiwal i choć organizatorzy fe-
stiwalu znad Lazurowego Wybrzeża 
zaprzeczali doniesieniom o przeno-
szeniu festiwalu do sieci, zmienili 
decyzję w imię szczytnego celu.

Pomysłodawcą takiego wyda-
rzenia jest należąca do Roberta De 
Niro firma Tribeca Enterprises, któ-
ra organizuje nowojorski Tribeca 
Film Festival. Programu jeszcze nie 
przygotowano. Wiemy, że będą wy-
świetlane filmy pełnometrażowe, 
krótkometrażowe, dokumenty i pa-
nele dyskusyjne. W trakcie trwania 
wirtualnego święta kina na YouTube 
nie będą pojawiały się reklamy, ale 

zobaczymy komunikaty zachęcają-
ce do finansowego wsparcia, a ca-
łość z zebranego dochodu zostanie 
przeznaczona na walkę z pandemią 
COVID-19 dla Światowej Organiza-
cji Zdrowia na Solidarity Response 
Fund oraz do lokalnych organizacji 
w poszczególnych częściach świata.

W inicjatywie „We Are One” nie 
weźmie udziału teksański South by 
Southwest, który wspólnie z Amazo-
nem organizuje własny festiwal onli-
ne. Inicjatywa jest bezpłatna i rozpo-
częła się 27 kwietnia. Filmy można 
znaleźć na stronie Amazona.

Wilnoteka.lt

Vouchery pomogą organizatorom wydarzeń przetrwać bez szukania dodat-
kowych środków na zwroty za bilety Fot. Marian Paluszkiewicz
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Kolejne kraje łagodzą restrykcje

Włochy i Francja zapowiedziały, że 
sukcesywnie będą znosiły ogranicze-
nia związane z pandemią koronawi-
rusa. Część przedsiębiorców w oba-
wie przed stratami i bankructwem 
domaga się jednak szybszego odmro-
żenia gospodarki. Eksperci ostrzega-
ją, że mogłoby to doprowadzić do ra-
dykalnego wzrostu zakażeń. 

Podczas wizyty w Lodi w Lombar-
dii premier Włoch Giuseppe Conte 
powiedział, że obecnie nie jest moż-
liwe większe otwarcie kraju ponad 
to, co zostało zapowiedziane na dru-
gą fazę walki z epidemią. Od 4 maja 
możliwe jest odwiedzanie rodzin, po-
grzeby w ścisłym gronie i wejście do 
parków. Ma już ruszyć także m.in. ak-
tywność budowlana i produkcja. Han-
del detaliczny ma zostać przywróco-
ny 18 maja, a szkoły będą zamknięte 
do września. Utrzymany został rów-
nież zakaz poruszania się między re-
gionami bez ważnego powodu. 

„Ryzyko ponownych zakażeń i no-
wej eksplozji ognisk jest bardzo kon-
kretne i to z tego powodu z ostroż-
nością wprowadzamy łagodzenie 
przepisów” – zaznaczył Conte.

W raporcie komitetu naukowego 

doradzającego rządowi podkreślono, 
że w tym momencie całkowite otwar-
cie kraju doprowadziłoby do tego, że 
na oddziałach intensywnej terapii 
znalazłoby się ponad 150 tys. osób za-
rażonych koronawirusem. 

Tymczasem we Francji po 11 
maja będzie można wychodzić z 
domów bez pisemnych upoważ-
nień. Zostaną otwarte sklepy i 
targowiska, a firmy będą mogły 

wznowić działalność, odchodząc 
stopniowo od systemu pracy zdal-
nej. Zamknięte pozostaną bary i 
restauracje oraz centra handlo-
we. Nieczynne będą również kina, 
teatry i muzea. Utrzymany został 
zakaz organizowania ceremonii re-
ligijnych. Do 1 czerwca pozostaną 
zamknięte plaże. Szkoły zaś będą 
otwierane stopniowo. Od 18 mają 
ruszyć podstawówki i gimnazja.

Od poniedziałku takie kontrole nie są potrzebne. Włosi mogą legalnie iść 
na spacer do parku  Fot. Massimo Pinca/Forum

Petar Petrović
„Gazeta Polska Codziennie”

Z „GAZETY POLSKIEJ CODZIENNIE“

Koronawirus gorszy od wojny

Epidemia koronawirusa SARS-
-CoV-2 w Stanach Zjednoczonych 
pochłonęła już więcej ofiar niż pro-
wadzona przez ten kraj wojna w 
Wietnamie. Do tej pory na COVID-19 
zmarło w USA ponad 60 tys. osób.

Według danych opublikowa-
nych przez Amerykańskie Centrum 
Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), 
łączna liczba osób zakażonych SAR-
S-CoV-2 wyniosła w ub. tygodniu 1 
mln 40 tys.. Tym samym co trzeci 
zainfekowanych koronawirusem na 
świecie pochodzi ze Stanów Zjedno-

czonych. Liczba zarażonych w USA 
może być jeszcze większa, jeżeli weź-
mie się pod uwagę niewystarczają-
ce zdolności dotyczące testowania 
osób. Pozytywną informacją jest to, że 
większość stanów osiągnęła już swój 
szczyt zachorowań. Według prognoz 
ekspertów, obecnie już tylko Hawaje, 
Missisipi, Teksas, Wyoming, Utah, Ne-
braska oraz Dakota Północna ocze-
kują na szczyt zachorowań, który po-
winien pojawić się w nadchodzących 
tygodniach. 

Jeśli chodzi o liczbę zgonów wy-
wołanych w USA przez koronawirusa, 
to oscyluje ona wokół 60 tys. Oznacza 
to, że na skutek epidemii zmarło już 

więcej Amerykanów, niż zginęło ich 
podczas wojny w Wietnamie (nieco 
ponad 58 tys. ofiar). 

SARS-CoV-2 nie jest jednak naj-
bardziej zabójczym wirusem w hi-
storii USA. Sezonowa grypa 1967 r. 
doprowadziła do śmierci ok. 100 tys. 
osób. Z kolei grypa hiszpanka zabiła 
tam w latach 1918–1919 aż 675 tys. 
osób. Warto zauważyć, że śmiertel-
ność z powodu zakażenia koronawi-
rusem w Stanach Zjednoczonych jest 
mniejsza niż w wielu innych krajach. 
W USA na tysiąc osób zarażonych 
SARS-CoV-2 umiera ok. 56. W Hiszpa-
nii są to 102 osoby, w Szwecji 117, zaś 
we Francji aż 141. 

Paweł Kryszczak
„Gazeta Polska Codziennie”
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Wojciech Zdrojkowski
„Gazeta Polska Codziennie”

Z „GAZETY POLSKIEJ CODZIENNIE“

Kwarantanna po brytyjsku

Analiza przeprowadzona przez 
uczelnię King’s College London 
wykazała, że największa grupa re-
spondentów, ok. 48 proc., zaakcep-
towała nowy styl życia w trakcie 
pandemii, podczas gdy ok. 43 proc. 
cierpi z tego powodu, a 9 proc. opie-
ra się zmianom. 

– Duża część populacji w pełni 
popiera restrykcje, ale nawet w tej 
grupie istnieją wyraźne linie po-
działu między tymi, którzy radzą 
sobie całkiem dobrze, a tymi, któ-
rzy cierpią. Prawie cała cierpiąca 
grupa czuje się niespokojna i przy-
gnębiona. Sześć na dziesięć osób 
ma problemy ze snem – tłumaczy 
„Codziennej” Bobby Duffy, dyrek-
tor Policy Institute w King’s College 
London.

Badanie przeprowadzone na 
początku kwietnia przez firmę ba-
dawczą Ipsos MORI na 2 250 re-
spondentach ujawniło, że to młodzi 
ludzie najczęściej znajdują się w 
grupie oporu. Ponad połowa człon-
ków tej grupy twierdzi, że wokół 
koronawirusa narosło zbyt wiele 
histerii. Przedstawiciele tej grupy 
są także bardziej optymistycznie 
nastawieni do tego, że Wielka Bry-
tania odzyska równowagę finan-
sową po kryzysie. Przy czym jedna 
trzecia z nich spodziewa się, że go-
spodarka ponownie podniesie się 
w ciągu trzech miesięcy. 

– Do grupy oporu należy jeden 
na 11 respondentów. Oprócz sprze-
ciwiania się restrykcjom ulegają 
oni tezie, że koronawirus został 
stworzony w laboratorium. Ci lu-
dzie są również najbardziej nara-
żeni na straty finansowe, co może 
tłumaczyć ich życzeniowe myślenie 
i przekonanie, że robi się zbyt wie-
le zamieszania wokół wirusa i że 

kryzys wkrótce sam się skończy – 
mówi Duffy.

Połowę z tej grupy stanowią Bry-
tyjczycy w wieku 16–24 lat.

Z kolei największy odsetek osób 
akceptujących obecną sytuację sta-
nowią Brytyjczycy w wieku od 55 
do 75 lat. Ci respondenci częściej 
głosowali na konserwatystów i po-
pierali brexit. Tylko 28 proc. z nich 
stwierdziło, że będą mieli trudno-
ści finansowe w wyniku lockdow-
nu. Ogółem akceptujący obostrze-
nia mają największe zaufanie do 
decyzji rządu ws. walki z epidemią, 
podczas gdy osoby cierpiące prze-
ważnie uważają, że Wielka Brytania 
działała zbyt wolno. Ponad 60 proc. 
przedstawicieli grupy cierpiących 
to kobiety. 

– To pokrywa się z danymi bar-
dziej ogólnych badań, z których 
wynika, że kobiety znacznie czę-

ściej zgłaszają wyższy poziom stre-
su, trudności ze snem i obawy o to, 
jak kontynuacja obostrzeń wpłynie 
na ich życie – precyzuje Duffy.

Aż 93 proc. z ogółu cierpiących 
twierdzi, że przestrzega całkowicie 
lub większość czasu kwarantanny. 
Jednak ten sam procent z nich de-
klaruje, że czuje się w warunkach 
samoizolacji bardziej nieswojo. 64 
proc. z nich ma problemy ze snem.

Inne wyniki badań pokazują, że 
od czasu lockdownu co najmniej 
19 proc. osób wypiło więcej alko-
holu niż zwykle, a 6 proc. zadzwo-
niło po profesjonalną poradę lub 
wsparcie.

Wielka Brytania jest obecnie 
na piątym miejscu pod względem 
zarażeń COVID-19. Do tej pory od-
notowano nad Wyspach ok. 158 tys. 
przypadków zarażeń i ponad 22 
tys. zgonów.

Około 48 proc. obywateli Wielkiej Brytanii zaakceptowało nowy styl życia 
w trakcie trwającej pandemii koronawirusa Fot. Hannah Mckay/Forum

Wyspiarze dzielą się na trzy grupy pod względem 
sposobu radzenia sobie z restrykcjami wprowa-
dzonymi przez władze w związku z narodową kwa-
rantanną. Jedni akceptują taką sytuację, drudzy 
nie potrafią się w niej odnaleźć, a reszta, głównie 
młode osoby, sprzeciwiają się obostrzeniom. 
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Mikroplastik dotarł już 
na Antarktydę

Naukowcy z Instytutu Badań An-
tarktydy z Uniwersytetu Tasmań-
skiego przyjrzeli się rdzeniowi 
lodowemu pobranemu z Antark-
tydy Wschodniej w 2009 roku. Ba-
danie przy pomocy spektroskopu 
elektronowego wykazało, że rdzeń 
lodowy zawiera 96 cząsteczek 
mikroplastiku – ok. 12 na litr. Co 
ciekawe, cząsteczki pochodziły z 
14 różnych polimerów.
To pierwszy raz, gdy udokumen-
towano obecność mikroplastiku 
w próbkach lodu morskiego z 
Antarktydy. 
 

Messenger z grupowymi 
rozmowami na 50 osób 

Facebook ogłosił aktualizację 
swojego popularnego komuni-
katora, która umożliwia prze-
prowadzenie wideokonferencji 
z maksymalnie 50 uczestnikami. 
Aktualizacja wprowadza Messen-
ger Rooms – nowe narzędzie do 
wideokonferencji, które zwiększa 
ilość osób mogących brać w nich 
udział. 
Pozwala ono na wzajemną rozmo-
wę do nawet 50 osób na jednym 
czacie, a dodatkowo znosi wyma-
ganie dotyczące posiadania konta 
na Facebooku. Messenger roz-
szerza przy tym układ kafelkowy 
pozwalając na wyświetlanie nawet 
do 16 użytkowników na kompu-
terze.

Jeszcze 10 tysięcy lat temu 
mieszkańcy Sahary żywili się rybami

Str. przygotował
Witold Janczys
Fot. pixabay.com

Badacze znaleźli duże ilości 
szczątków zwierząt – w tym ryb – w 
stanowisku archeologicznym na 
Saharze – informuje amerykański 
„Newsweek”.

Najnowsze odkrycia na stanowi-
sku znajdującym się na położonym 
w południowo-zachodniej Libii ob-
szarze pustynnym Tadrart Akakus, 
obejmują blisko 18 tys. szczątków 
zwierząt, z czego 80 proc. stanowią 
ryby – takie jak sumy czy tilapie. Od-
krycie zostało opisane w magazynie 
naukowym PLOS ONE

Szczątki są datowane na okres 
między 10200 a 4650 lat temu. Oprócz 
ryb znaleziono szczątki ssaków (19 
proc.) i jedynie niewielką ilość szcząt-
ków ptaków, gadów i płazów.

Badacze uważają, że znalezione 
szczątki to pozostałości zwierząt je-
dzonych przez mieszkających w tam-
tym czasie na Saharze ludzi, ze wzglę-
du na nacięcia widoczne na nich, a 
także ślady przypaleń. Oznacza to, że 
ryby były ważnym elementem diety 
mieszkańców Sahary ok. 10 tys. lat 
temu.

Jak podkreśla Savino di Lernia, 
wykładowca uniwersytetów w Rzy-
mie i w RPA ilość szczątków ryb zna-

lezionych w tym miejscu jest „bezpre-
cedensowa”. 

„Odkrycie dostarcza nowych in-
formacji na temat zmian klimatu i 
dostosowywaniu się do nich. Ciekawe 
jest, że ryby były tak powszechne w 
diecie wczesnych społeczności pa-
sterskich” – mówi.

Obecnie klimat panujący w rejo-
nie wykopalisk jest wietrzny, gorący 
i skrajnie suchy. Jednak skamieliny z 
okresu wczesnego i średniego holoce-
nu wskazują, że duże jego części były 
wilgotnych i obfitowało w wodę, a także 
było porośnięte bujną roślinnością i za-
mieszkałe przez zwierzęta. Na Saharze 
mieszkali też wówczas ludzie.

Znaleziska na stanowisku w Tad-
rart Akakus dowodzą, że klimat zmie-
niał się stopniowo. Szczątki zwie-
rząt datowane na okres 10200-8000 
lat temu to w 90 proc. ryby. Ale już 
szczątki pochodzące z okresu 5900-
4560 lat temu składają się tylko w 40 
proc. z ryb.

Autorzy artykułu w PLOS ONE 
wskazują, że odkrycie dostarcza „klu-
czowych informacji o dramatycznych 
zmianach klimatu, które doprowa-
dziły do powstania największej pu-
styni na świecie”.

Klimat na Saharze zmieniał się stopniowo i ludzie mieli czas na to, aby się 
albo przenieść w inne bardziej przyjazne regiony albo dostosować do nowych 
warunków  Fot. Manish yogi / Pexels.com
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Sezon F1 w Austrii 
wystartuje 5 lipca? 
 

Dyrektor sportowy zespołu 
Formuły 1 Red Bull Brytyjczyk 
Christian Horner oświadczył, że 
Austria jest już przygotowana na 
organizację pierwszego w sezo-
nie wyścigu, który ma się odbyć 5 
lipca. Zgodę na wyścig oficjalnie 
wyraziły już władze Austrii, ma 
się on odbyć bez udziału publicz-
ności. Wstępny nowy kalendarz 
F1 przewiduje dwa wyścigi na Red 
Bull Ringu – 5 i 12 lipca, dwa ko-
lejne mają być rozegrane na bry-
tyjskim torze Silverstone, którego 
władze już także zadeklarowały, 
że są gotowe. 
Na razie jednak ani Liberty Media 
ani Międzynarodowa Federacja 
Samochodowa (FIA), pomimo 
takich deklaracji, oficjalnie nie 
potwierdziły terminu inauguracji 
sezonu Formuły 1.

Toyota sprzedała 
już 15 mln hybryd

W styczniu 2020 roku łączna 
sprzedaż hybryd Toyoty na świe-
cie przekroczyła 15 milionów eg-
zemplarzy. Toyota Motor Europe 
dostarczyła do tej pory klientom 
2,8 miliona takich aut, a obecnie 
w jej ofercie znajduje się 19 mo-
deli hybrydowych. 
W 2019 roku hybrydy stanowiły 
52 proc. całkowitej sprzedaży 
koncernu w regionie, zaś w Eu-
ropie Zachodniej i Środkowej 63 
proc. 
 

To się może przytrafić każdemu: 
poradzisz sobie?

Konieczność skorzystania z koła 
zapasowego pojawia się na tyle rzad-
ko, że zwykle zapomina się o tym, że 
trzeba być na nią przygotowanym. A 
skoro nieszczęścia chodzą parami, 
złapaniu gumy nierzadko towarzy-
szą komplikacje związane z wymia-
ną koła zapasowego. Oto 6 rzeczy do 
sprawdzenia – bez tego nie da się wy-
mienić koła.

1. Czy w aucie są potrzebne na-
rzędzia?

Musisz mieć podnośnik i porząd-
ny klucz do kół. Fabryczne zestawy 
narzędzi montowane są zwykle w po-
bliżu koła zapasowego, choć lewarek 
i klucz do kół można znaleźć też na 
burtach bagażnika, a nawet w komo-
rze silnika. Gdy narzędzia dostarcza-
ne przez producenta auta są marnej 
jakości, warto dokupić solidny klucz 
do kół (krzyżowy lub z teleskopo-
wą rączką), dzięki któremu łatwiej 
będzie można odkręcić zapieczone 
śruby i podnośnik z szeroką, stabilną 
podpórką.

2. Czy koło zapasowe da się wy-
jąć?

Sprawdź, czy mechanizm opusz-
czania kosza z zapasem nie jest za-
pieczony. W przypadku aut, w których 
koło zapasowe podwieszone jest pod 
bagażnikiem trzeba sprawdzić, czy 
da się obrócić śrubę którą opuszcza 
się kosz z zapasem. Konieczna jest 

regularna kontrola i konserwacja 
mechanizmu. Nie rzadziej niż co rok 
trzeba przesmarować śrubę – najle-
piej preparatem w sprayu zmniejsza-
jącym tarcie i odpornym na działanie 
wilgoci.

3. Czy w zapasie jest powietrze?
Dopompuj koła zgodnie z zalece-

niami fabrycznymi. Jeśli producent 
zaleca, aby ciśnienie z przodu było 
inne niż z tyłu, należy dopompować 
oponę do wartości większej. W przy-
padku „dojazdówek” ciśnienia są o 
wiele większe, niż w zwykłych opo-
nach, sięgają 4,2 bara.

4. Czy jest czym odkręcić niety-
powe śruby?

Weź przejściówki do śrub zabez-
pieczających. Jeśli przejściówki są 
„wyrobione” warto podjechać do wul-
kanizatora, który poradzi sobie z od-
kręceniem i wymianą śrub.

5. Czy śruby będą pasowały do za-
pasu?

Upewnij się, że zapas da się przy-
kręcić. Śruby od alufelg mogą nie pa-
sować do stalowego zapasu– trzeba 
wtedy wozić ze sobą komplet odpo-
wiednich śrub.

6. Czy w aucie w ogóle jest zapas?
Sprawdź, czy zabrałeś zapas. Wie-

lu kierowców aut nie wozi zapasu, 
bo jego miejsce zajmuje butla LPG. 
Przed podróżą trzeba pamiętać o za-
braniu koła.

Str. przygotował 
Witold Janczys
Fot. pixabay.com

Konieczność skorzystania z koła zapasowego pojawia się na tyle rzadko, że zwykle 
zapomina się o tym, że trzeba być na nią przygotowanym   Fot. confused.com
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Dzieńdoberek, moi kochani Przyjaciele! 
Zdrowie i humor dopisują? Jakżeby inaczej – powiecie – przecież jest wiosna! Tak, rozpo-
czął się maj. Niektórzy uważają, iż jest to najpiękniejszy okres w roku. Ale gusta są różne i nie 
warto z tym polemizować. Tak, czy inaczej, dookoła jest naprawdę przepięknie i trzeba się z 
tego cieszyć! 
Właśnie dzisiaj – 5 maja – jest wielkim dniem radości dla wszystkich dzieci w 
Japonii. Pozdrówmy ich i złóżmy życzenia wszystkiego najlepszego!
********************************************************************************************************

Kodomo-no Hi – czyli dzień dziecka

5 maja w Kraju Kwitnącej Wiśni obchodzo-
ny jest Dzień Dziecka – Kodomo-no Hi. 
Święto szczęśliwego dzieciństwa. Święto 

wszystkich dzieci. Również dzień wdzięczności 
dla rodziców za ich czułą opiekę i troskę.

 
Piąty dzień piątego miesiąca w roku. 

Właśnie wtedy można zobaczyć w Japonii 
powiewające na wietrze, zawieszone u masz-
tów, wielkie karpie. Ryby będącej symbolem 
siły woli i odwagi w stawianiu czoła przeciw-
nościom. Najczęściej spotykany jest czarny 

karp (Magoi), reprezentujący ojca, czerwony 
(Higoi) – matkę, oraz mniejsze rybki, symbo-
lizujące męskich potomków danej rodziny. 
Barwne proporce (fukinagashi) wyglądają 

niczym wzburzone fale morskie. W taki sposób 
Japończycy wyrażają nadzieję, że ich dzie-
ci będą tak odważne jak legendarna ryba 
- legenda chińska mówi, bowiem, że jedy-
nie karp zgodził się przepłynąć Żółtą Rzekę 
(Huang He) pod prąd. Pomału, walcząc ze 
słabościami, udało mu się pokonać najtrud-
niejszy odcinek, zaś bogowie, by nagrodzić 

jego upór, zamienili go w walecznego, latają-
cego smoka. 

  Tradycją Kodomo-no Hi są imprezy arty-
styczne, pokazy teatralne i zabawy sportowe 
dla całych rodzin. W tym dniu popularne są 
ciasteczka ryżowe (mochi), otoczone liśćmi 
dębowymi (kashiwa), tzw. kashiwa-mochi, 

oraz słodkie ryżowe kluski owijane liśćmi irysa 
lub bambusa, chimaki.
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********************************************************************************************************

Co roku 4 maja w dzień Święte-
go Floriana, swoje święto ob-
chodzą strażacy. W wielu mia-
stach, gminach i wioskach brać 
strażacka integruje się podczas 
uroczystości kościelnych, a póź-
niej podczas festynów.
Strażacy i ochotnicy w obliczu 
przeróżnych zagrożeń tragicz-
nych chwil stają się równymi 
sobie współpracownikami. Bez 
podziałów. Każdy z nich dzia-
ła w jednej intencji „Bogu na 
chwałę, ludziom na ratunek”.
Kim był Św. Florian?
To postać znana w okresie 
krwawych prześladowań chrze-
ścijan. Co prawda nie był stra-
żakiem, ale legendy wokół jego 
osoby spowodowały, że stał się 
patronem osób, które wykonują 
niebezpieczne zawody, związa-
ne z ogniem. Pochodził z Austrii i 
był mężnym żołnierzem, który za 
swoją chrześcijańską wiarę i po-
moc współwyznawcom, zginął 
śmiercią męczeńską najpierw 
potwornie skatowany i wrzuco-
ny do rzeki Enns. Około tysiąca 

lat po tym, do Krakowa przybyły 
szczątki Św. Florian. Między in-
nymi uważa się, że jego relikwie 
ocaliły krakowski kościół na Kle-
parzu przed spaleniem podczas 
wielkiego pożaru miasta.

Strażacy ochotnicy
Od wieków ochotnicze straże 
pożarne skupiały grono mężczyzn, 
którym niegroźny był ogień i 
woda. Do dzisiejszego dnia one 
nadal funkcjonują. Coraz więcej, 
młodzieży wstępuje do Ochotni-
czych Straży Pożarnych, tworząc 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 
I to nie tylko chłopcy. Zainte-
resowane pożarnictwem bywają 

też coraz częściej dziewczęta. 
Przynależność do straży pożarnej 
nakłada na jej członków stosowa-
nie się do pewnych zasad określo-
nych m.in. w statucie. 
Pomoc tych strażaków jest nie-
oceniona. Zawsze można na nich 
liczyć. Niejednokrotnie na dźwięk 
syreny alarmowej niezależnie 
od pory dnia, święta i sytuacji, 
pozostawiają swoje domowe 
obowiązki, a czasem nawet pracę 
i ruszają z pomocą innym ludziom. 
Ponadto przechodzą szereg 
specjalistycznych szkoleń, dzięki 
którym ich pomoc jest na wyso-
kim poziomie. Nauki zazwyczaj 
pobierają od strażaków zawodo-
wych, ratowników medycznych, 
lekarzy, chemików, mechaników i 
techników. 

Zawód – strażak 
„Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,

Ty mi, o Panie siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił...”

(Modlitwa Strażaka, autor nieznany)

Znajdźcie 10 różnic między obrazkami 

4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka
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Mieszkańcy stanu Wisconsin 
92-letnia Mary L. Kepler i jej o 2 lata 
starszy mąż, Wilford M. Kepler wzięli 
ślub krótko po wojnie, w 1947 r. Prze-
żyli razem 73 lata.
Niedawno oboje trafili do szpitala 
zarażeni koronawirusem. Fakt, że 
oboje byli chorzy, spowodował, że 
lekarze zgodzili się umieścić ich w 
jednym pokoju. Dzięki temu starusz-
kowie mogli być razem w ostatnich 
chwilach życia, które opisywała ich 
wnuczka Natalie Lameka. 

Fot. pixabay.com

Byli małżeństwem 73 lata, 
zmarli jednego dnia

Władze hiszpańskiego kurortu Zaha-
ra de los Atunes leżącego nieopodal 
Kadyksu zdecydowały o zdezynfeko-
waniu lokalnej plaży, wpuszczając na 
teren o długości ponad 2 km traktory, 
które spryskały ziemię wybielaczem. 
Choć działania te miały chronić wy-
poczywające tam w przyszłości osoby 
przed zakażeniem koronawirusem, 
przyniosły przy okazji straty. Ekolodzy 
podkreślają, że jednocześnie lokalne-
mu ekosystemowi wyrządzono „bru-
talne szkody”. María Dolores Iglesias, 
która kieruje grupą wolontariuszy 
środowiskowych w regionie Kadyksu, 
powiedziała, że plaża oraz wydmy są 
chronionymi miejscami lęgowymi 
ptaków, a traktory zniszczyły co naj-
mniej jedno gniazdo z jajami. 
„Zdewastowali wydmy i złamali 
wszystkie zasady. Wybielacz jest 
stosowany jako silny środek dezyn-
fekcyjny, więc logiczne jest, że używa 
się go na ulicach, asfalcie. Plaża ma 
własny system samooczyszczania, 
przez co nie było to konieczne” – 
zaznaczyła. 

Plażę w Hiszpanii
spryskano wybielaczem

Fotomigawka 

Drzewa i krzewy ustrojone mnóstwem kwiatów – to najwspanialsze wiosenne widowisko 
Fot. Marian Paluszkiewicz

Weteran Tom Moore, który w zbiórce 
pieniędzy dla brytyjskiej służby zdro-
wia zebrał prawie 30 mln funtów, 27 
kwietnia obchodził setne urodziny. W 
Wielkiej Brytanii stał się symbolem 
niezłomności i wiary w pokonanie 
pandemii, za co w dniu jego urodzin 
odwdzięczyli mu się tysiące miesz-
kańców tego kraju.
Tom Moore to weteran II wojny świ-
atowej. Na początku kwietnia posta-
nowił pomóc brytyjskim lekarzom i 
pielęgniarkom, walczącym z epidemią 
– także dlatego, by odwdzięczyć się za 
opiekę, której sam doświadczył, gdy 
miał raka skóry oraz gdy przed dwoma 
laty po upadku doznał złamania stawu 
biodrowego. 

Fot. wikipedia.org

Weteran Tom Moore 
obchodzi setne urodziny
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ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 28-29 KWIETNIA

Poziomo: POLANICA - KOREK - SNACKBAR - STAREWINO - POTAS - WIATR - 
NIKT - UNIK - ARMATA - TREMO - RYT - APTEKA - PSINA - WAR
Pionowo:POST - WIARUS - FORNALIK - LEAR - ATAMAN - AKCEPT - ROPA - 
KWORUM - BIGBIT - NAREW - ANALITYKA - MATROS - KATAR 
Hasło: KARIERA PISARSKA

Krzyżówka Uśmiechnij się

– Mamusiu, nie mam przyjaciółek. 
Muszę trochę przytyć. 
– Dlaczego, wyglądasz świetnie! 
– Właśnie dlatego. 
***
Przychodzi mężczyzna do doktora. 
– Ten sposób na reumatyzm, który 
mi pan polecił, jest świetny. Unika-
nie wilgoci naprawdę działa! 
– Dziękuję. A co panu teraz dole-
ga? 
– Nic. Przyszedłem zapytać, czy 
mogę się już wykąpać. 
***
– Jeździcie z mężem na urlop ra-
zem czy oddzielnie? 
– W zeszłym roku pojechaliśmy 
osobno. Mnie bardzo się podobało. 
– A mężowi? 
– Nie wiem, jeszcze nie wrócił. 
***
Przerwa podczas rozprawy w są-
dzie. Adwokat podchodzi do swego 
klienta: 
– Starałem się, jak mogłem. Już nie 
wiem jak mógłbym ci pomóc... 
– A może wziąłbyś wszystko na 
siebie? 
***
Ojciec poszedł na zebranie. Na-
uczycielka mówi do niego: 
– U pana syna znaleziono marihu-
anę! 
– Mówił, skąd ją ma? 
– Powiedział, że od swojego najlep-
szego przyjaciela. 
Ojciec, powstrzymując łzy: 
– Naprawdę tak powiedział? 
***
– Tatusiu, upewniłam się, że mój 
mąż mnie zdradza. Co mam zro-
bić? 
– Poczekaj, aż mama wróci. Ona w 
tych sprawach ma większe do-
świadczenie. 
***
Pandy jedzą średnio przez 12 go-
dzin na dobę. 
Ludzie podczas kwarantanny 
podobnie. 
Stąd nazwa: pandemia.
***
– Widziałem dzisiaj w autobusie 
kobietę z obnażonymi piersiami, 
jak karmiła dzieciaka. 
– No i co z tego? To zupełnie natu-
ralne. 
– Naturalne? Chipsami go karmiła! 
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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 budże-
tu 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 Podat-
kowej  podatku dochodowego. Wcześniej była możliwość przekaza-
nia 2 proc., jednak od 1 stycznia b. r. zaszły zmiany.
Jak można wesprzeć „Kurier Wileński”? Wystarczy tylko złożyć poda-
nie 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 elek-
tronicznym (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 podat-
kowej GPM308 za 2019 rok, czyli też do 4 maja. 
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 eg-
zemplarzy formy FR0512, urząd skarbowy uwzględni deklarację, która 
zostanie wysłana jako ostatnia. 

W Urzędzie Miasta Wilna 
sprawy załatwimy po polsku

Obsługa w Urzędzie Miasta Wilna 
będzie bardziej przyjazna dla 
mniejszości narodowych. Odpo-
wiedzi w formie pisemnej będą 
udzielane również w innych języ-
kach niż litewski, w tym polskim.
Aby świadczenie usług było po-
wszechnie dostępne, stołeczny 
urząd miejski dołoży wszelkich 
starań, by już od teraz każdy mógł 
otrzymać odpowiedź w formie 
pisemnej – w języku, w którym 
złożony został wniosek. Samorząd 
już wcześniej zamierzał to zro-
bić, jednak dopiero praca zdalna 
pokazała, jak ważne jest odpo-
wiednie podejście do każdego 
interesanta.
Przez kilka ostatnich lat Urząd 
Miasta Wilna obsługiwał klien-
tów na żywo w czterech językach 
– litewskim, angielskim, rosyj-
skim i polskim. Zatrudnieni byli 
również konsultanci posługujący 
się językiem migowym. Witryna 
internetowa urzędu jest dostępna 
również w czterech językach, a 
od teraz istnieje możliwość także 
składania wniosków i uzyskania 
odpowiedzi w dowolnym języku 
obcym.
Dzięki temu rozwiązaniu od teraz 
każdy wilnianin, który zwraca 
się do urzędu miasta w formie 
pisemnej, będzie mógł złożyć 
zapytania i wnioski w języku 
ojczystym, odpowiedź otrzyma w 
języku urzędowym wraz z prze-
kładem na odpowiadający mu 
język.

zw.lt
Fot. vilnius.lt
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Zatrzymany za 
posiadanie narkotyków

W miniony piątek po godz. 21.00 w 
Suwałkach (Polska), przy ul. Sikor-
skiego policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego zatrzymali do kontroli 
drogowej kierującego mazdą. W 
samochodzie 30-latka policjanci 
zabezpieczyli foliowe zawiniątko z 
zawartością suszu roślinnego oraz 
słoik z zawartością białego proszku. 
Wstępne badania narkotesterem 
wykazały, że zabezpieczone substan-
cje, to marihuana i amfetamina.
Dodatkowo, po sprawdzeniu auta w 
Systemie Informacyjnym Schengen 
okazało się, że samochód figuruje 
jako poszukiwany przez policję 
norweską. Zatrzymany usłyszał już 
zarzut. Teraz jego dalszym losem 
zajmie się sąd.

Talibowie zaatakowali 
bazę wojskową

Talibowie w poniedziałek wzięli na 
siebie odpowiedzialność za atak 
bombowy w niedzielę w nocy na 
bazę wojskową w prowincji Hel-
mand na południu Afganistanu. Ta-
libscy rebelianci mówią o kilkudzie-
sięciu zabitych i rannych afgańskich 
żołnierzach.
W bazie w Helmandzie stacjonuje 
co najmniej 150 żołnierzy i oficerów 
afgańskiej armii oraz wywiadu.
Przedstawiciele władz potwierdzili, 
że do ataku doszło w niedzielę w 
nocy, ale nie podali żadnych szcze-
gółów odnośnie do strat w ludziach 
– przekazała agencja Reutera. 
Stronę przygotowano 
na podstawie inf. BNS. PAP 
Fot. policja.pl

Wrocławscy policjanci zatrzymali 
nieletnią, która odebrała od starszej 
osoby „pieniądze”. Seniorka miała iść 
do banku, wypłacić gotówkę i prze-
kazać ją oszustom. Zamiast tego po-
szła na komisariat policji i postępo-
wała dokładnie według wskazówek 
prawdziwych mundurowych. Dzięki 
tej współpracy seniorka nie straciła 
oszczędności, a funkcjonariusze za-
trzymali kobietę, która zgłosiła się po 
odbiór przesyłki.

„Dzień dobry, dzwonię z poczty. 
Mam dla Pani przesyłkę z banku, 
ale prawdopodobnie adres jest zły. 
Proszę podać mi adres zamieszka-
nia, to listonosz wrzuci przesyłkę do 
skrzynki”. Takie słowa usłyszała w 
słuchawce swojego telefonu senior-
ka z Wrocławia. Oczywiście podała 
swojej rozmówczyni adres i się roz-
łączyła. Po kilku godzinach telefon 
zadzwonił ponownie.

Tym razem w słuchawce odezwał 
się mężczyzna. Przedstawił się jako 
oficer Centralnego Biura Śledczego. 
Kobieta była ostrożna i zanotowała 
w trakcie rozmowy jego nazwisko na 
małej kartce. Rzekomy funkcjona-
riusz powiedział, że prowadzi śledz-
two w sprawie nadużyć w bankach. 
Zapytał kobietę, czy miała dzisiaj te-
lefon z poczty. Ta oczywiście potwier-
dziła, że kilka godzin temu ktoś do 
niej dzwonił. Fałszywy oficer powie-

dział, że jej oszczędności są zagrożo-
ne i zaczął wypytywać o posiadane 
przez seniorkę środki finansowe i 
kosztowności. Kobieta na jego pole-
cenie skierowała się do najbliższej 
placówki banku.

Idąc ulicą, minęła jednak bank i 
poszła prosto na komisariat policji. 
Z telefonem przy uchu, cały czas roz-
mawiając z oszustem, dała dyskretne 
sygnały oficerowi dyżurnemu, który 
był akurat na dziennej zmianie. Po-
licjant od razu rozpoznał sytuację i 
doskonale wiedział co robić. Razem 
z innymi funkcjonariuszami przygo-
towali dla kobiety kopertę z papiera-
mi, mającymi imitować pieniądze.

Jeszcze w tym samym dniu se-
niorka wyrzuciła z okna swojego 
mieszkania przygotowaną kopertę. 
Po jej wyrzuceniu zobaczyła jeszcze 
przez okno, jak policjanci zakładają 
kajdanki na ręce młodej dziewczy-
ny, która zjawiła się po odbiór prze-
syłki. Oszustwo się nie udało, dzięki 
czemu potencjalna ofiara nie stra-
ciła pieniędzy. Wszystko dlatego, że 
o próbie oszustwa poinformowała 
prawdziwych policjantów, którzy 
pokierowali dalszym tokiem wyda-
rzeń. W wyniku działań policjantów 
zatrzymana została nieletnia, która 
przyszła odebrać kopertę. W toku 
dalszych czynności mundurowi wy-
kazali jej związek z 5 oszustwami.   

Wrocławska seniorka 
sprytniejsza od oszustów

Gra oszustów z kobietą zmieniła się w grę z policjantami  Fot. pixabay.com
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6.00 Hymn Republiki 
 Litewskiej
7.40 Dzień dobry, Litwo!
8.30 Wiadomości
9.10 Dzień dobry, Litwo!
9.15  S. “Ustawa 
 i porządek”
10.00 S. “Policja 
 kryminalna 
 Monachium 36”
10.45 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 Panorama roku
21.29 Loteria “Jega”
21.30 Film dok.
22.30 Wiadomości 
 Rowerowe
23.00 S. “Oszuści”
23.45 Pytanko
24.00 S. “Komisarz  
 Rex”

6.10 S. “Od serca 
 do serca”
7.30 S. anim.
8.00 S. “Walker, 
 strażnik Teksasu”
10.00 S. “Policja 
 Rozenheima”
11.00, 21.00 S. “Monika 
 potrzebuje miłości”
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
21.30 Wiadomości
22.30 “Samochód 
 szeryfa” thriller

6.00 Hymn Republiki  
 Litewskiej
6.05 Historie rzeczy
7.00 Tu jest kino
7.30 S. anim.
8.45 Encyklopedia  
 Gustawa 
9.15 Dzień dobry, Litwo!
12.00 Wiadomości DW  
 po rosyjsku
12.15 Zeszyt Wileński
12.40 Odblaski
13.05 Kulturalnie z  
 Nomedą
14.00, 18.30 S. “Cena  
 wolności”
14.55 S. dok.
15.40 Wstawka   
 muzyczna
15.50 S. anim.
16.40 S. “Znajdź mnie  
 w Paryżu”
17.05 S. “Bliźniaczki”
17.50 Szkoła 
 twórczości
18.00 Film dok.
19.25 Szkoła twórczości
19.35 S. dok. “Lata 80.”
20.20 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 “Ucieczka do  

 Galveston” 
 dramat
23.50 S. “Kości”

   6.25 S. “CSI. Miami”
7.20  Reality show
8.35  S. “Ochroniarz”
9.35  S. “Ślad”
10.35 S. “Kobra 11”
11.35 S. “Ostatni 
 statek”
12.35 S. “Zdesperowane  
 gospodynie   
 domowe”
13.35 Reality show.
14.55 S. “Ochroniarz”
16.00 S. “Ślad”
17.00 Dzień Info
17.30 S. “Kobra 11”
18.30 S. “CSI. Miami”
19.30 S. “Ostatni statek”
20.30 S. “Ale numer!”
21.00 “Po prostu   
 walcz!” film fab.
23.05 “Epidemia 
 strachu” 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 
 przestępstw” 
9.30 Konferencja 
 prasowa
10.00 Nowy dzień
12.15 Tyle wiadomości
13.00 Nowy dzień
14.45 TV sklep
15.00 S. “Wojny 
 policyjne”
16.00 Reporter
17.00 S. “Gwiazda,  
 wskazująca   
 drogę”
18.00, 20.00 Reporter
19.30 W centrum   
 uwagi Delfi
20.20 Sport
22.30 Reporter
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. “Bibliotekarze”
11.30 “Talenty Ameryki”
13.30 S. “Współczesna  
 rodzina”
14.30 S. “Sasza i Tania”
15.00 S. “Kobra 11”
17.00 S. “Univer”
18.00 S. “Współczesna  
 rodzina”
19.00 S. “Swatowie”
20.00 S. “Iwanowowie -  
 Iwanowowie” 
20.30 Wiadomości
21.00 “Pożegnanie z  
 niewinnością”  
 dramat
23.50 S. “Słoneczny  
 patrol”

6.35  S. “Ojciec   
 Mateusz”
7.50  S. “Dwa serca”
9.50  S. “Ślepa”
12.00 S. “Maria Wern”
13.10 S. “Unforgettable”
14.10 S. “Alice Nevers”
15.20 Program   
 kulinarny
16.40 S. “Bądź ze mną”
17.40 S. “Biały - kolor  
 miłości”
18.45 S. “Pożyczona  
 miłość”
19.50 S. “Candice   
 Renoir”
21.00  S. “Morderstwa  
 w Midsomer” 
23.05 S. “Sprawa 
 honoru”

6.35, 15.00 S. “Elif”
7.25, 17.35  Audycje  
 Komitetów   
 Wyborczych
8.00 Transmisja Mszy  
 Świętej
8.40 S. dok. 
9.00 Wiadomości
9.15  Kwadrans 
 polityczny
9.40  Bądźmy razem 
 w domu
10.20 S. “Ranczo”
11.15 S. “Komisarz  
 Alex”
12.05 S. “Ojciec   
 Mateusz”

13.00 Wiadomości
13.10 Agrobiznes
13.40 Magazyn   
 Rolniczy
14.05 “Dzika   
 Kostaryka” 
 film dok.
16.00 Wiadomości.
16.15, 21.10 ALARM!
16.45 S. “Przysięga”
18.00 Teleexpress
18.25 Jaka to melodia?
19.00 Serial fabularny
19.55 Jeden
  z dziesięciu
20.30 Wiadomości
21.30 S. “Leśniczówka”
21.55 S. “Zniewolona”
22.55 Magazyn   
 Ekspresu   
 Reporterów
00.00 “Ocaleni” reality  
 show

8.00 “Studio Kultura -  
 Rozmowy”
8.15, 9.45, 19.55, 21.00,  
1.15  “Myśli 
 na ten czas”
8.30  S. “Janosik”
9.25 “Historia na ten  
 czas”
9.30 “Co dalej?” 
10.00 “Szkoła z TVP”  
 klasa I
12.00 “Szkoła z TVP”  
 klasa II
14.00 “Akademia pana  
 Kleksa” 
 film przyg.
15.30 Koncert
16.25 Film dok.
17.25 Szlakiem miejsc  
 niezwykłych
17.30 S. “Chłopi”
18.20 Rzecz Polska
18.35 “Świeża farba”  
 reportaż
18.50 Historia   
 na ten czas
19.00 “Wielcy 
 reformatorzy  
 teatru” film dok.
20.05 Kronos
20.50 Którędy 
 po sztukę
21.05 “Co dalej?”
21.20 Opera Nova w  
 Bydgoszczy
23.40 “Kobieta na 
 skraju 
 dojrzałości”   
 komediodramat
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7.10 “Pożyteczni.pl”
7.40 W Krainie Baśni
8.05 S. “Słoneczna 
 włócznia”
9.00 Pytanie 
 na śniadanie
12.35, 19.55 S. “Barwy
  szczęścia”
13.15 Wiadomości.
13.30 Nad Niemnem.
13.50 Polonia 24.
14.10 “2020. Czas 
 nieznany”
14.25 S. “Życie nad 
 rozlewiskiem”
15.20 S. “O mnie się 
 nie martw”
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?” 
23.25 S. “Życie nad 
 rozlewiskiem”
00.10 Focus on Poland

6.35 Serwis Info 
 Poranek
8.10 “Jedziemy”
8.50 “Agrobiznes”
9.00 “Jedziemy dalej”
9.20 “Minęła 8.”
10.10 “Minęła 9.”
11.30 Serwis Info Dzień
13.00 Info Raport
14.30 Serwis Info Dzień
16.30 Info Dzień
18.00 “Teleexpress”
18.15 “Teleexpress 
 Extra”
18.30 “O co chodzi”
19.00 Panorama
19.20 Panorama opinii
19.35 “O tym się mówi”

20.30 Wiadomości
20.58 Gość   
 Wiadomości
21.15 “Minęła 20.”
22.00 “Nie da się   
 ukryć”
22.20 Flesz Info   
 Wieczór
22.25 “Kasta”
22.40 STUDIO LOTTO
22.50 “W tyle wizji”
23.30 “W tyle wizji  
 Extra”
00.00 Info Wieczór
00.30 “W akcji”

7.50 “Był taki dzień”
7.55 “Polska Kronika  
 Filmowa”
8.05 S. “Czas honoru”
9.00 “Szkoła z TVP”  
 Klasa III
10.30 “Szkoła z TVP”  
 Klasa V
12.30 S. “Polonia   
 Restituta”
13.30 “Szkoła z TVP”  
 Klasa III
15.00 “Szkoła z TVP”  
 Klasa V
17.00 “Marzyciele” 
 program publ.
17.30 “2020. Czas 
 nieznany”
17.55 Sekrety Morza  
 Śródziemnego
18.30 Historia Polski.
19.40 “Co dalej”
20.00 S. “Czas honoru”
20.55 “Bomba” film dok.
22.00 Tajemnice   
 Paryża
23.00 Historia na ten  
 czas
23.10 Po PRL-u.
23.40 “Wolne Miasto”  
 dramat

7.00 S. “Mojżesz - 10  
 przykazań”
7.50, 10.50 “100   
 cudownych   
 miejsc na świecie”
8.00 Film dok.
8.50 “Kolory świętości”
8.55 “Świat w obrazach”
9.00 Informacje dnia
9.15, 22.40“Polski   
 punkt widzenia”
9.35 Słowo Życia.
9.40 “Świadkowie”

10.10 “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”
12.45Film dok.
13.00,19.00 Modlitwa  
 “Regina Coeli”
13.03 Informacje dnia
13.20 “Sanktuaria   
 polskie” 
13.35 “Frank Duff i  
 Legion Maryi”  
 film dok.
14.30 Msza Święta z  
 Jasnej Góry
15.30 Reportaż
15.50 “Jan Paweł II i  
 cud w Kostaryce”  
 film dok.
16.25 “Duszpasterz”  
 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, 0.25 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 “Ranczo nadziei”  
 film fab.
00.30 “Mała Nellie od  
 Świętego Boga”  
 reportaż

6.05 S. “Zabawa z   
 ogniem”
10.00 Czy widzieliście  
 nagranie?

12.50 S. “Szef”
13.35 “Żenia, Żenieczka  
 i Katiusza” film fab.
15.05 S. “Zgodnie z 
 prawem wojny”
18.50 Niechaj mówią
20.00 S. “Dżulbars”
21.50 S. “Czołgi”
23.25 S. “Marszał   
 Rokosowski.  
 Miłość na linii  
 frontu”

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Nasze 
 wiadomości.
7.10  S. “Biegnij, nie  
 oglądaj się”
9.10 Teoria spiskowa
10.10 Żyć zdrowo
11.10 Partyzanci   
 Białorusi
11.55 Modny wyrok
13.00 S. “Żyć dalej”
15.00 Pobierzmy się!
16.20 Męskie. Żeńskie.
17.35, 18.55 Niechaj  
 mówią
18.50 Dodatek -
  powodzenie
20.00 Czas.
20.55 S. “Dżulbars”
22.00 Doc Talk
23.00 Pobierzmy się!
23.55 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. “Znaki   
 przeznaczenia 2”
13.25 Miejsce spotkania
15.35 Ty nie uwierzysz!
16.30 Niezwykłe 
 wydarzenie
16.55 DNA
18.00 S. “Zaraza”
19.45 S. “Rykoszet”
21.55 S. “Nagrody”
23.50 Siergiej Łazariew  
 “N-Tour” w   
 Moskwie”

6.00 “Siedemnaście  
 chwil wiosny”

  film fab.
9.30, 18.00, 1.00   
 Tajemnice 
 naszego kina
10.15 “Dożyjemy do  
 poniedziałku”
  film fab.
14.00 “Zorro” film fab.
16.25 “Eskadron 
 latających 
 huzarów” film fab.
18.50 “Brat” film fab.
20.50 “Kryminalny  
 talent” film fab.
22.35 “Katedra w   
 Paryżu” film fab.

6.00 “Ulicami 
 prowadzono  
 komodę” film fab.
7.00 “Jednoklasiści.ru.  
 PrzyWOŁAJ   
 szczęście” film fab.
8.40 “Dobry chłopczyk”  
 film fab.
10.15 “Skarby Jermaka”  
 film fab.
11.45 “Tatuś” film fab.
13.20 “Mrożony karp”  
 film fab.
15.00 “FM Pitera”
  film fab.
16.25 “Kuchnia w   
 Paryżu” film fab.
18.10 “Od wierzchołka  
 dna” film fab.
20.00 “Jardy” film fab.
21.35 “Piątek” film fab.
23.00 “Dzień radia” 
 film fab.

6.30 Jak to działa?
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 Kierowcy 
 ciężarówek
16.30 Jak to zrobione?
17.00 Tajemnice historii
18.00 Legendarne   
 miejsca
19.00 Jak to działa?
19.30 Jak to zrobione?
21.00 Złota gorączka
22.00 Alaska. 
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6.00 Hymn Republiki 
 Litewskiej
7.40 Dzień dobry, Litwo!
8.30 Wiadomości
9.10 Dzień dobry, Litwo!
9.15  S. “Ustawa 
 i porządek”
10.00 S. “Policja   
 kryminalna
  Monachium 36”
10.45 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. “12 małp”
24.00 S. “Komisarz 
 Rex”

6.10  S. “Od serca do 
 serca”
7.35  S. anim.
8.00 S. “Walker, 
 strażnik Teksasu”
10.00 S. “Policja 
 Rozenheima”
11.00, 21.00 S. “Monika 
 potrzebuje miłości”
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
21.30 Wiadomości

22.30 “Zimna noc”  
 komedia

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, 18.30 S. “Cena  
 wolności”
14.55 S. dok. “Lata 80.”
15.40 Wstawka   
 muzyczna
16.40 S. “Znajdź mnie  
 w Paryżu”
17.05 S. “Bliźniaczki”
17.50, 19.25 Szkoła 
 twórczości
18.00 7 dni Kowna
19.35 S. dok. “Po 
 upływie miliona  
 lat”
20.30 Panorama
21.00 Temat dnia
21.30 Film dok.
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, 22.30   
 “Polowanie 
 prezydenta” 
 film fab.
22.25 “Vikinglotto”

6.25  S. “CSI. Miami”
7.20  Reality show
8.35  S. “Ochroniarz”
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
14.55 S. “Ochroniarz”
17.00 Dzień Info
17.30 S. “Kobra 11”
18.30 S. “CSI. Miami”
20.30 S. “Ale numer!”
21.00 “Cena strachu”  
 thriller
23.00 “Po prostu   
 walcz!” 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
14.45 TV sklep 
15.00 S. “Wojny 
 policyjne”
16.00, 18.00 Reporter
16.20, 18.20 Sport
17.00 S. “Gwiazda,  
 wskazująca drogę”
20.00, 22.30 Reporter
20.20 Sport
21.00 S. “Lekarz kobiet”
21.30 Życie. Program o  
 stylu życia

6.30, 16.30 S. “CSI: 
 kryminolodzy”

7.30  S. “Kobra 11”
8.30, 10.30  S. anim. 
9.00  Na jednym końcu  
 haczyk
9.30  S. “Bibliotekarze”
11.30 “Talenty Ameryki”
13.30, 18.00 S.   
 “Współczesna  
 rodzina”
14.30 S. “Sasza i Tania”
15.00 S. “Kobra 11”
17.00 S. “Univer”
19.00 S. “Swatowie”
20.00 S. “Iwanowowie -  
 Iwanowowie”
20.30 Wiadomości
21.00 “Rozstania i   
 powroty” dramat

6.35 S. “Ojciec   
 Mateusz”
7.50  S. “Dwa serca”
9.50  S. “Ślepa” 
12.00 S. “Maria Wern”
13.10 S. “Unforgettable”
14.10 S. “Alice Nevers”
15.20, 19.50 S.   
 “Candice Renoir”
16.40 S. “Bądź ze mną”
17.40 S. “Biały - kolor  
 miłości”
18.45 S. “Pożyczona  
 miłość”
21.00 S. “Morderstwa w  
 Midsomer” 
23.05 S. “Sprawa 
 honoru”

6.40, 15.00 S. “Elif”
7.25, 17.35  Audycje  
 Komitetów   
 Wyborczych
8.00 Transmisja Mszy  
 Świętej
8.40 S. dok. 
9.00  Wiadomości
9.15  Kwadrans 
 polityczny
9.4 0 Bądźmy razem w  
 domu
10.20 S. “Ranczo”
11.20 S. “Komisarz  
 Alex”
12.10 S. “Ojciec   
 Mateusz”
13.00 Wiadomości
13.10 Agrobiznes
13.40 Rok w ogrodzie
13.55 “Wyprawa na  
 Galapagos” 

 esej dok.
16.00 Wiadomości
16.15, 21.10 Alarm!
16.40 S. “Przysięga”
18.00 Teleexpress
18.25 Jaka to melodia? 
19.00 Serial fabularny
19.55 Jeden 
 z dziesięciu
20.25 Sport
20.30 Wiadomości
21.30 Debata 
 prezydencka
21.55 “Goldeneye”  
 film sensacyjny
01.10 Film dok.

8.00 “Studio Kultura -  
 Rozmowy”
8.15 “Historia na ten  
 czas”
8.30 S. “Janosik”
9.20 “Co dalej?”
10.00 “Szkoła z TVP”  
 klasa I
12.00 “Szkoła z TVP”  
 klasa II
14.00 “Akademia pana  
 Kleksa” film
  przygodowy
15.25 Szlakiem   
 Kolberga
15.50 “Kultura duchowa  
 narodu” film dok.
16.40 Szlakiem miejsc  
 niezwykłych
16.50 S. “Chłopi”
17.40 Rzecz Polska
17.50 S. “Duma  
  i uprzedzenie”
18.50 “Historia na.
  ten czas”
19.00 “Grzesiuk, chło 
 pak z ferajny”
  film dok.
20.05 Koncert
20.50 Film anim.
21.00, 0.50 “Myśli na  
 ten czas”
21.05 “Co dalej?”
21.20 “Park” film obycz.
23.10 “Zielone 
 kłamstwa” 
 film dok.

7.10  S. “Korona królów”
7.35 Chrystus powstał  
 z martwych
8.00 A to polski 
 właśnie... 
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8.05 S. “Słoneczna 
 włócznia”
9.00 Pytanie 
 na śniadanie
12.35, 19.25 S. “Barwy
  szczęścia”
13.15 Wiadomości
13.30 Magazyn z Wysp
13.50 Polonia 24
14.10 “Co dalej?” 
14.25, 23.25 S. “Życie  
 nad rozlewiskiem”
15.20 Koncert
16.15 Wiadomości
16.30 “Wileński 
 wybawiciel” 
 film dok.
17.30 S. “Korona 
 królów”
18.05 A to polski 
 właśnie... 
18.10 Nela Mała 
 Reporterka
18.30 Teleexpress
18.55 “Teściowe i 
 synowe. Kto tu  
 rządzi?” 
19.55 “Kierunek 
 Zachód”
20.15 Baw się słowami
20.30 Wiadomości
21.20 “Koronawirus. 
 Poradnik”
21.30 Debata
22.45 Polonia 24
23.05 “Co dalej?” 
00.10 Focus on Poland

6.35 Serwis Info
  Poranek.
8.10 “Jedziemy”
8.50 “Agrobiznes”
9.00 “Jedziemy dalej”
9.10 “Minęła 8.”
10.09 “Minęła 9.”
11.30 Serwis Info 
 Dzień.
13.00 Info Raport
14.30 Serwis Info Dzień
16.30 Info Dzień
18.00 “Teleexpress”
18.15 “Teleexpress
  Extra”
18.30 “O co chodzi”
19.00 Panorama
19.20 Panorama opinii
19.35 “O tym się mówi”
20.30 Wiadomości
21.00 Gość 
 Wiadomości
21.13 “Minęła 20.”
22.00 “Nie da się
  ukryć”
22.20 Flesz Info   

 Wieczór
22.25 “Kasta”
22.40 STUDIO LOTTO.
22.50 “W tyle wizji”.
23.30 “W tyle wizji  
 Extra”
00.00 Info Wieczór
00.30 “W akcji”

7.50 “Był taki dzień”
7.50  Polska Kronika  
 Filmowa
8.05  S. “Czas honoru”
9.00  “Szkoła z TVP”  
 Klasa III
10.30 “Szkoła z TVP”  
 Klasa V
12.30 S. “Polonia   
 Restituta”
13.30 “Szkoła z TVP”  
 Klasa III
15.00 “Szkoła z TVP”  
 Klasa V
17.15 “ROK 1920.   
 Kalendarium”
17.30 “2020. Czas 
 nieznany”
18.00 Było, nie minęło
18.25 “Przeczytaj mi 
 tę historię”
18.30 Taśmy bezpieki
19.00 Historia Polski
19.55 “Co dalej”
20.15 S. “Czas honoru”
21.15 “Wojna 
 generałów”
22.10 “Amerykańskie  
 dynastie. Klan  
 Kennedych”
23.00 Historia 
 na ten czas.
23.05 Z widokiem na  
 Wawel
23.40 “El Dorado”   
 western

7.00 “Ranczo nadziei”  
 film fab.
8.20 “Mała Nellie od  
 Świętego Boga”  
 reportaż
8.50 “Kolory świętości”
8.55  “Świat 
 w obrazach”
9.00  Informacje dnia
9.15, 22.40  “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 Film dok.
14.05 Reportaż
14.20 “100 cudownych  
 miejsc na świecie”
14.30 Msza Święta z  
 Jasnej Góry
15.30 “Święty Paweł i  
 pierwsze   
 Kościoły”
  film dok.
16.20 “Domek nr 6” 
 film fab.
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 “Listy do Eleny”  
 film fab.
00.40 “Wenezuela - San  
 Félix” film dok.

6.00 Dzień dobry
9.00 Żyj zdrowo!
9.55  Modny wyrok
11.05 Pobierzmy się
11.55 S. “Szef 2”
13.35 S. “Czołgi”
15.10 S. “Zgodnie z 

 prawem wojny”
18.55 Niechaj mówią
20.00 S. “Silna zbroja”
22.00 S. “Petersburg.  
 Miłość. Na 
 życzenie”
23.55 “Marszał   
 Bargamin. Miłość  
 na linii frontu”

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Nasze 
 wiadomości.
7.10 S. “Biegnij, nie  
 oglądaj się”
9.10  Teoria spiskowa.
10.10 Żyć zdrowo.
11.10 “Partyzanci   
 Białorusi”
11.55 Modny wyrok
13.00 S. “Żyć dalej”
15.00 Pobierzmy się!
16.20 Męskie. Żeńskie.
17.35 Niechaj mówią
18.50 Dodatek - 
 powodzenie
19.00 ObiektywNie.
20.00 Czas.
20.55 S. “Twardy 
 pancerz”
22.00 Doc Talk
23.00 Pobierzmy się!
23.55 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. “Znaki 
 przeznaczenia 2”
13.25 Miejsce spotkania
15.35 Ty nie uwierzysz!
16.30 Niezwykłe 
 wydarzenie
16.55 DNA
18.00 S. “Zaraza”
19.50 S. “Rykoszet”
21.50 S. “Nagroda”
00.00 Na podstawie  
 prawdziwych  
 wydarzeń

6.00 Siedemnaście  
 chwil wiosny”
  film fab. 
9.30, 18.00, 1.00   

 Tajemnice 
 naszego kina
10.15 “Brat” film fab.
12.15 “Kryminalny   
 talent” film fab.
14.00 “Katedra w   
 Paryżu” film fab.
16.25 Film fab.
18.50 “Historia 
 policjanta” 
 film fab.
20.50 “Inspektor GAI”  
 film fab.
22.35 “Wojna” film fab.

6.00 “Szara szyjka”
  film fab.
6.20 “Trzej bohaterowie  
 i cesarz morza”  
 film fab.
7.35 “Wakacje srogiego  
 reżimu” film fab.
9.30 “Nie żegnamy się”  
 film fab.
11.20 “Mała księżniczka”  
 film fab.
12.50 “Lód” film fab.
14.45 “Mistrzowie.  
 Szybciej. Wyżej.  
 Mocniej” film fab.
16.30 “Granica” film fab.
18.05 Film fab.
20.00 “Sobibór” 
 film fab.
21.55 “Admirał” film fab.
23.55 “Brzeg” film fab.

7.00, 12.45 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 Kierowcy 
 ciężarówek
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?
21.00 Czarni kierowcy
22.00 Szybko i
  hałaśliwie
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Kupię las. Rozliczam się 
od razu. Tel. 8 686 03 070 

Sprzedam drewno li-
ściaste i iglaste (suche) po 
3 m3 albo 6 m3. Dowóz 
nieodpłatny. 

Wilno, tel. 8 673 84 059 

Sprzedam kamienie po-
lne. Załadunek oraz trans-
port we własnym zakresie.

Tel. 8 618 41 164

Sprzedam kamienie 
polne. Materiał może słu-
żyć do budowy ogrodzeń, 
alejek, tarasów, palenisk, 
kwietników, na podmu-

rówki i in. Załadunek oraz 
transport we własnym za-
kresie. Cena 20 euro/tona.
Tel. 8 600 18 083 (Leon)

Ewa, ekspert od nieru-
chomości, pomoże sprze-
dać lub wynająć mieszka-
nie, dom. Tel.: 8 648 78 557

Muruję piece, piecyki. 
Remontuję stare. Niedro-
go.Tel. 8 683 95 373

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

SPRZEDAŻ

KUPNO

USŁUGI

„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 konsultacyj-
nych 
• naukę języka litewskiego i angielskiego od klasy pierw-
szej bądź przygotowawczej
• udział w miejskich i republikańskich konkursach, olim-
piadach, zawodach
• opiekę psychologa, pedagoga socjalnego, pedagoga 
specjalnego, logopedy i pielęgniarki
• różnorodne zajęcia pozalekcyjne: taneczne, wokalne, 
sportowe, plastyczne, robótek ręcznych, technologii, te-
atralne, 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 interaktyw-
ny sprzęt pracowni komputerowej
• imprezy, święta tradycyjne i państwowe
• skomputeryzowaną bibliotekę szkolną 
• stołówkę szkolną, gdzie codziennie są szykowane go-
rące posiłki
• zajęcia sportowe na nowym boisku
Od czerwca będzie działać dzienna szkółka przygoto-
wawcza dla przyszłych uczniów klasy pierwszej oraz 
atrakcyjny obóz dla dzieci wspieranych socjalnie!
Szkoła została odnowiona z funduszów unijnych. Może-
my 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, sza-
cunek, 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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Z nietypową interwencją musieli 
się zmierzyć policjanci ze Szczyt-
na (woj. warmińsko-mazurskie), 
którzy zostali wezwani do jedne-
go z domów w gminie Jedwab-
no. Dyżurny otrzymał telefon 
od zmartwionego mieszkańca, 
u którego w kuchni pojawił się 
nieproszony gość. Powiedział, że 
jest to najprawdopodobniej żmija 
zygzakowata. Dodał, że w domu są 
jego żona i córka, które bardzo się 
boją.
Policjanci, którzy przyjechali na 
miejsce, zdecydowali, że żmiję 
należy schwytać, póki nie scho-
wała się za meblami i wywieźć 
w miejsce dla niej bezpieczne, z 
dala od ludzi. Akcja była szybka, 
żmija nikogo nie ukąsiła. Jest już 
w lesie.

Fot. pixabay.com

Nieproszony gość 
w kuchni

67 proc. mieszkańców Francji 
twierdzi, że w czasie kwarantanny 
wykonuje codziennie pełną toale-
tę. Przed kwarantanną odsetek ten 
wynosił 76 proc. wynika z sondażu 
Ifop.
61 proc. mężczyzn deklaruje, że 
wykonuje codziennie pełną toale-
tę, w porównaniu z 74 proc. kobiet. 
Natomiast 49 proc. samotnych 
mężczyzn zadeklarowało, że nie 
myje się codziennie.
Odsetek myjących się codziennie 
mężczyzn mieszkających z innymi 
osobami w gospodarstwie domo-
wym wynosi 70 proc.
68 proc. mężczyzn twierdzi, że 
podczas kwarantanny codziennie 
zmienia bieliznę, w porównaniu 
z 73 proc. przed kwarantanną. 
Wśród kobiet odsetek zmieniają-
cych codziennie bieliznę wynosi 
91 proc.
Według instytutu Ifop nienosze-
nie bielizny wydaje się „głównym 
trendem kwarantanny”. Odsetek 
kobiet, które nie noszą stanika, 
wzrósł z 3 proc. przed kwarantan-
ną do 8 proc. w czasie jej trwania. 
5 proc. mężczyzn przyznało, że nie 
nosi majtek. W lutym odsetek ten 
wynosił zaledwie 1 proc.

W czasie kwarantanny
rzadziej się myją

Zdolności sitatungi potrafią za-
skoczyć. Ta antylopa radzi sobie w 
wodzie równie dobrze jak na lądzie. 
„To zwierzęta płochliwe, więc kiedy 
rodzą się młode, staramy się zapew-
nić im jak najwięcej spokoju. Tak jak 
w środowisku naturalnym, matka 
stara się ukryć młode w bezpiecz-
nym miejscu, nim nie będzie na tyle 
samodzielne, by dołączyć do stada” 
– mówi Łukasz Karolik, opiekun 
zwierząt kopytnych z wrocławskiego 
zoo. Antylopy, występujące w naturze 
w centralnej i zachodniej Afryce, wy-
kształciły kilka cech pozwalających 
im żerować na podmokłych terenach 
wzdłuż jezior i rzek. Sitatunga dzięki 
długim nogom, elastycznym stawom 
i wydłużonym racicom, sprawnie po-
rusza się po wydeptanych wcześniej 
tunelach wśród traw i sitowia. Brodzi 
w wodzie, zanurzona do połowy ciała 
i potrafi nawet zanurkować. 

Fot. pixabay.com

Antylopa, co wody 
się nie boi


