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Rajmund Klonowski

Morowy maj nie musi być nieudany

Rząd ogłosił, że kwarantannę utrzyma co najmniej do końca maja, chociaż już ją bardzo łagodzi. I
chociaż nadal trudno jeszcze mówić o całkowitym
powrocie do normalności,
to maj wcale nie musi być
przez to nieudany.
Jeśli nie ma możliwości udania się na Mszę

św. do kościoła, to zostają nabożeństwa majowe,
tradycyjnie odbywające
się przy jakże licznych na
Wileńszczyźnie krzyżach
i przydrożnych kapliczkach, często mających
bardzo bogate historie i
trwających także w okresie sowieckiej okupacji,
która chorobliwie zwalczała przejawy pobożności wśród ludzi. Co
ciekawe, wiele krzyży i
kapliczek powstało właśnie w czasach historycznych epidemii, przy nich
się modlili o zdrowie i
przeminięcie zarazy nasi
przodkowie.
Czas wolny także nie
musi być spędzany wyłącznie w czterech ścianach. Są przecież ciągle
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Polskiej nad Polonią
i Polakami za granicą

działki, ogródki i ogrody,
w których można się cieszyć nie tylko słońcem i
świeżym powietrzem, ale
także i owocami swojej
pracy, nawet jeśli to rośliny tylko jednoroczne. Jeśli zaś ktoś może się cieszyć plonami własnych
jabłoni, gruszy, pigwy czy
derenia, to mówić może
o prawdziwym szczęściu.
Nie wspominając już o
winoroślach,
porzeczkach czy wiśniach. A jak
się już znudzi jeść owoce
prosto z ogrodu, to ileż
możliwości dają w kuchni: i dżem, i nalewka, i
marmolada, i powidła, i
wino, i soki, sosy tudzież
inne przetwory na resztę
roku z nich przygotować
można.

1. Czy w maju tego roku
doczekamy się letniej pogody?
Jak wskazują obecne
prognozy, tegoroczna średnia temperatura dobowa
maja jest o pół stopnia niższa niż wieloletnia temperatura miesięczna maja,
która zwykle wynosi 12,4
st. C. W tym roku pierwsza połowa miesiąca w porównaniu z wieloletnimi
normami jest nieco chłodniejsza. Jak będzie w tym

roku, trudno prognozować.
Tendencje wskazują na to,
że średnia temperatura
maja będzie nieco wyższa,
zwłaszcza w drugiej połowie miesiąca. Kiedy będzie
już letnia pogoda, trudno
powiedzieć, bo wszystko
zbyt szybko się zmienia. Jeżeli będziemy się opierali o
tendencje z ostatnich lat, to
bardzo ciepłej, letniej pogody możemy oczekiwać w
połowie czerwca.
2. Czy w maju mogą się
jeszcze przytrafić przymrozki?
Rzeczywiście, w maju
często się zdarzają przymrozki. Jest to zjawisko
charakterystyczne dla Litwy praktycznie każdego

roku. Przewidzieć, kiedy
konkretnie się przytrafią,
jest niemożliwe.
3. Czy będą padały
deszcze?
Prognozy w tej kwestii
są jeszcze mniej pewne,
niż te dotyczące temperatury. Obecne tendencje wskazują na to, że w
maju pogoda jest bardziej sucha niż zwykłe,
roczne normy. Możemy
się spodziewać bardziej
suchej pogody w pierwszej połowie maja, trochę
więcej opadów może być
w drugiej połowie maja.
Nie znaczy to, że nie będzie padało, ale według
prognoz – opadów będzie
mniej niż zazwyczaj.
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Imieniny
7 maja:

Augusta, Domiceli,
Domicjana, Flawii,
Floriana, Gizela, Jana,
Ludmiły, Ludomiła,
Ludomira, Piotra, Róży,
Stanimira, Wincentego,
Wirginii

8 maja:

Achacjusza, Achacego,
Amata, Arseniusza,
Benedykta, Bonifacego,
Dezyderii, Dionizego,
Heladii, Heladiusza, Idy,
Michała, Stanisława,
Ulryka, Wiktora, Wirona

Swoją poranną Mszę św. w środę papież Franciszek dedykował dziennikarzom i innym
pracownikom mediów Fot. EPA-ELTA
Z bólem serca żegnamy naszą
Sąsiadkę, Człowieka prawego
i szlachetnego,

Odeszła od nas

Luba Nazarenko,

Felicję Stankiewicz
Łączymy się w żałobie z rodzinami
Stankiewiczów, Dzikiewiczów,
Grzebiańskich i Masalskich.
Rodzina Klonowskich

królowa muzycznego romansu,
człowiek wspaniałego talentu i
wielkiego serca. Została po niej
Muzyka, Pamięć i poczucie wielkiej
straty, odeszła zbyt młoda...
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim,
składają Klonowscy

Cytat dnia
„Litwa, nie zważając na
kryzys spowodowany
pandemią koronawirusa,
będzie nadal przeznaczać na obronność 2
proc. PKB” – powiedział
prezydent Gitanas Nausėda podczas rozmowy
telefonicznej z sekretarzem
generalnym NATO Jensem
Stoltenbergiem.

Klub Przewodników Wileńskich składa wyrazy
głębokiego współczucia rodzinie i bliskim, a także sympatykom
aksamitnego głosu romansu z powodu nagłego odejścia z życia

Luby Nazarenko
„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson
Łączymy się w bólu i smutku oraz składamy wyrazy
głębokiego współczucia Koleżance

Teresie Masalskiej
z powodu śmierci Ukochanej Mamy
Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Gimnazjum
im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Liczba dnia

1

mld dolarów zainwestuje w Polsce
amerykański gigant
technologiczny „Microsoft”
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Kolejne ogniska Covid-19
Honorata Adamowicz
W kierunku koronawirusa przebadano we wtorek 7 387 próbek, a
od początku epidemii wykonano już
156 493 testów.
– Na razie Litwa daje radę w walce
z pandemią. Odpowiedzieć na pytanie, czy pandemia się powtórzy próbują uczeni z całego świata. Na to pytanie nie może być 100-procentowej
odpowiedzi, nikt też nie może powiedzieć, że jeżeli pandemia powtórzy
się, to z jaką siłą. Po prostu, musimy
nauczyć się żyć z tym wirusem. Myślę, że on nigdzie nie zginie i dalej
będzie cyrkulować. Tych fal może być
i kilka, a nawet kilkanaście. Naszym
głównym zadaniem dzisiaj jest nauczyć się z nim walczyć. W żadnym
wypadku nie wolno go lekceważyć.
Dzisiaj sytuacja zdrowotna w kraju
jest dobra, mamy coraz mniej chorych, ale widzimy, że ciągle powstają
nowe ogniska – komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” prof. Vytautas
Kasiulevičius, założyciel organizacji
Lietuvos medikų sąjūdis, prodziekan
studiów podyplomowych Wydziału
Medycznego na Uniwersytecie Wileńskim, lekarz rodzinny w wileńskim szpitalu Santaros.
Z pięciu nowych potwierdzonych
infekcji, trzy odnotowano w Szpitalu
Republikańskim w Kownie, a jeden
w Szpitalu Psychiatrycznym w Wilnie. Pracownik szpitala psychiatrycznego mieszka w bursie na Antokolu,
przy ul. Grybo 33. W bursie są wspólne kuchnie i prysznice, dlatego Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego
nawołuje wszystkich mieszkańców
tego budynku do zareagowania i
podjęcia środków zapobiegawczych.
To jest drugi przypadek, który został
zidentyfikowany w tym domu. Prawdopodobnie wszystkim mieszkańcom tego domu zostaną wykonane
testy na Covid-19.
Obecnie na Covid-19 choruje na

Na Litwie doszło prawdopodobnie do powstania
kolejnych dwóch ognisk epidemii Covid-19 – w
Republikańskim szpitalu w Kownie oraz w bursie na Antokolu. W kraju potwierdzono 5 nowych
przypadków zakażenia.
Litwie 659 osób. 92 pacjentów z Covid-19 leczonych jest w szpitalach, w
tym 14 – na oddziałach intensywnej
terapii, 9 pacjentów – ze sztuczną
wentylacją płuc i 24 – w maskach
tlenowych. Z powodu koronawirusa
zmarło 48 osób. Liczba ozdrowieńców wzrosła do 718. W izolacji przebywa obecnie 374 mieszkańców. Od
początku epidemii ogólna liczba zakażeń w naszym kraju wzrosła do 1
428.
Od 4 maja działalność swoją
wznowiła znajdująca się w Niemenczynie szwalnia „Vilnika”. Firma została zamknięta z powodu wybuchu
ogniska Covid-19. Decyzję w sprawie
niemenczyńskiej szwalni przekazało Narodowe Centrum Zdrowia
Publicznego. Po wznowieniu działalności „Vilnika” musi trzymać się
ścisłych wytycznych, m.in. pracy nie
mogą podejmować chorzy lub znajdujący się w izolacji pracownicy,
musi być prowadzona obserwacja

stanu zdrowia pracowników, tj. pomiar temperatury ciała przy wejściu, wywiad dotyczący symptomów
innych chorób zakaźnych (kaszlu,
duszności, trudności w oddychaniu).
Uzyskane informacje muszą być zapisywane w specjalnym dzienniku.
Pracownik, u którego wystąpiły objawy choroby zakaźnej, nie może kontynuować pracy.
Ponadto w różnych miejscach
firmy muszą być zapewnione środki higieniczne: mydło, ręczniki papierowe, płyn dezynfekujący, a także
środki ochronne, takie jak maski,
które powinny być wymieniane co 4
godziny.
Przypominamy, że Niemenczyn
od 16 do 24 kwietnia był zamknięty po tym, gdy w szwalni „Vilnika”
znajdującej się na terenie miasta,
stwierdzono ognisko koronawirusa.
Według danych z końca kwietnia, w
spółce zarejestrowano 93 przypadki
zachorowań.

Dzisiaj sytuacja zdrowotna w kraju jest dobra, mamy coraz mniej chorych, lecz
ciągle powstają nowe ogniska Fot. Marian Paluszkiewicz
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Rząd łagodzi kwarantannę,
biznes szykuje się do ciężkich czasów
Pandemia może wywołać kryzys ekonomiczny na Litwie. Rząd informuje, że w
kwietniu spadły dochody państwowe z tytułu podatków. Sektor prywatny szykuje
się do zaciskania pasa. Możliwe są zwolnienia oraz mniejsze wynagrodzenia.
Rząd Litwy na środowym posiedzeniu przyjął decyzję o wydłużeniu kwarantanny do końca maja. Co
prawda mają nastąpić kolejne złagodzenia ograniczeń. Będą możliwe
podróże zagraniczne, ale po odbyciu
wojaży dana osoba będzie musiała
samoizolować się na okres 14 dni.
Nie dotyczy to wyjazdów na Łotwę i
do Estonii, które będą możliwe bez
żadnych ograniczeń od 15 maja. Od
11 maja będą możliwe też wyjazdy
do Polski, bez obowiązkowej izolacji,
jeśli jedzie się w sprawach pracy, biznesu lub nauki. Rząd zezwolił ponadto od 18 maja na pracę przedszkoli oraz grup przedszkolnych. Swą
działalność będą mogły wznowić
solaria i salony tattoo. Będzie można
też organizować imprezy otwarte, w
których będzie mogło uczestniczyć
do 30 osób. Od 1 czerwca natomiast
będzie można organizować imprezy
w pomieszczeniach zamkniętych do
30 osób, o ile organizatorom uda się
utrzymać odpowiedni dystans między uczestnikami.
MINISTERSTWO PROGNOZUJE

Minister finansów Vilius Šapoka
poinformował we wtorek, że kwietniu bieżącego roku dochody z tytułu
podatków i opłat zmniejszyły się o
28 proc. w porównaniu z kwietniem
ub. r. Šapoka dodał, że w ostatnim
kwartale br. jest prognozowany spadek gospodarczy. Podobne prognozy
względem Litwy ma również Komisja Europejska. Zdaniem komisji, w
tym roku PKB kraju zmniejszy się do
poziomu 7,9 proc., natomiast w roku
następnym będzie wzrost w granicach 7,4 proc.
„Makroekonomiczna prognoza
Komisji Europejskiej jest bliska prognozie przygotowanej w kwietniu
przez ministerstwo finansów. Chcąc
zmniejszyć negatywne skutki spo-

Biznes nie wyklucza, że mogą nastąpić zwolnienia pracowników
Fot. Marian Paluszkiewicz
wodowane pandemią, rząd realizuje
plan wspomagający ekonomię Litwy,
który został pozytywnie oceniony
przez KE. Wszyscy mamy nadzieję,
że w następnym roku doczekamy się
wzrostu gospodarczego” – skomentował sytuację minister finansów.
Minister dodał, że jego resort będzie szykował prognozę gospodarczą na każdy kwartał, a nie raz na pół
roku. Najbliższa prognoza ministerialna zostanie opublikowana latem
i będzie jedną z podstaw do przygotowania budżetu na 2021 r.
SEKTOR PRYWATNY ZANIEPOKOJONY

Na gorsze czasy szykuje się sektor prywatny. Spółka Baltic Salary
Survey analizująca sytuację z wynagrodzeniami przeprowadziła sondaż
wśród pracodawców. 35 proc. zapytanych pracodawców oświadczyło, że
jeśli sytuacja gospodarcza nie zmieni się albo pogorszy, to będą musieli zmniejszyć wynagrodzenia oraz

zwolnić do 17 proc. swego personelu.
Poza tym, 51 proc. ankietowanych
odpowiedziało, że są bardzo zaniepokojeni sytuacją. W kontekście
światowym z dużym niepokojem na
sytuację gospodarczą patrzy tylko
24 proc. przedsiębiorców.
„Pandemia wpłynęła na wszystkie sektory biznesowe. Jednak tylko
teraz, kiedy kończy się pierwsza fala
epidemii, można zacząć obliczać
straty oraz jaki rzeczywisty wpływ
wirus miał na sytuację i co nas czeka
w przyszłości. Co ciekawe, że chociaż przedsiębiorcy oszczędzają i
optymizują własną działalność, to
część z nich zatrudnia nowe osoby
i zbyt dużego wpływu negatywnego
nie odczuwa. Co prawda, ogólny klimat w biznesie jest taki, że są spore
obawy. Litewscy przedsiębiorcy są
bardziej zaniepokojeni niż ich zagraniczni koledzy, w tym również
z sąsiedniej Łotwy” – wytłumaczył
przedstawiciel Baltic Salary Survey,
Povilas Blusius.
Opr. A. R. na podst.: ELTA, inf. wł.
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Nie żyje Luba Nazarenko –
królowa romansów i pieśni ludowych

Ilona Lewandowska
Znana na Litwie wykonawczyni
romansów, pieśni ludowych, chórmistrzyni, kierownik zespołów
artystycznych, Luba Nazarenko,
zmarła nagle 1 maja.
– Śmierć Luby bardzo nas zaskoczyła. W ostatnich tygodniach
nie spotykaliśmy się ze względu
na pandemię. Kontaktowaliśmy
się jedynie telefonicznie. Zrezygnowaliśmy nawet ze spędzenia
razem Wielkanocy, choć zwykle w
święta byliśmy razem. Kiedy nie
zadzwoniła na Dzień Matki, poczułam bardzo wielki niepokój. W
poniedziałek miałam zadzwonić,
ale wcześniej zadzwoniła policja
z tragiczną dla nas informacją –
dzieli się swoimi przeżyciami malarka Danuta Lipska.
Jak wyjaśnia, artystka była jej
bardzo bliską osobą.
– Lubę poznałam, gdy miała 8
lat. Była córką mojego pierwszego męża. Kiedyś, jako mała dziewczynka powiedziała, że u nas jest
jej dobrze i że chce zostać. Bardzo
szybko zaczęłam ją traktować jak
córkę. Została ze mną nawet po
tym, kiedy rozpadło się moje małżeństwo z jej ojcem – wspomina
Danuta Lipska.
Jak zauważa artystka, przyszła
wykonawczyni romansów od najmłodszych lat kochała muzykę.
– Miała wspaniały, aksamitny
głos. A w naszym domu zawsze
brzmiała muzyka. To mój ojciec,
Zdzisław Szadzianiec, kupił jej
pierwszą gitarę. Dziewięć lat uczyła się w Narodowej Szkole Sztuk
Pięknych im. M. K. Čiurlionisa w
Wilnie w klasie wiolonczeli, następnie – w Konserwatorium im

„To był wspaniały człowiek, całkowicie oddany
muzyce. To wielka strata, bo mogła dać nam jeszcze bardzo dużo, przez swoją przyjaźń i muzykę”
– mówi „Kurierowi Wileńskiemu” malarka Danuta Lipska, dla której Luba Nazarenko była przybraną córką.
Juozasa Tallat-Kelpšy w Wilnie
na kierunku dyrygentura. Na studiach doszła również gra na fortepianie i akordeonie, ale to właśnie
gitara stała się instrumentem, z
którym najczęściej występowała –
opowiada Lipska.
Działalność koncertową jako
wykonawczyni romansów Luba
Nazarenko rozpoczęła w 1994 r.
Utwory wykonywała w trzech językach: po rosyjsku, po polsku i
po litewsku. Przez wiele lat była
kierownikiem i chórmistrzynią
zespołów artystycznych na Wileńszczyźnie, m.in. zespołu „Harmonia” z Mariampola w rejonie
wileńskim, prowadziła zajęcia w

szkołach, występowała podczas
licznych polskich imprez kulturalnych na Litwie.
– Tylko człowiek bardzo wrażliwy może tak śpiewać, może dzielić
się swoją twórczością z innymi. To
wielka strata nie tylko dla nas, ale
także dla wszystkich, z którymi
była związana przez swoją twórczość, z widownią, z zespołami z
którymi pracowała. Jestem pewna, że mogłaby jeszcze dać nam
wszystkim bardzo wiele – zauważa
nasza rozmówczyni.
Jak dotąd nie jest znana data
pogrzebu artystki. Prawdopodobnie odbędzie się on w poniedziałek, 11 maja.

Znana na Litwie wykonawczyni romansów, Luba Nazarenko, zmarła nagle
1 maja Fot. Marian Paluszkiewicz
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Rezolucja w sprawie Ostrowca –
sprawa naszej przyszłości czy farsa polityczna?
Justyna Giedrojć
– To jest niezwykle ważny dokument. Rezolucja jest wyrazem troski
nie tylko o bezpieczeństwo Litwy,
ale też o bezpieczeństwo międzynarodowe. Przecież w razie awarii w
Ostrowcu ucierpiałaby cała Europa,
dlatego zaproponowaliśmy m.in.,
żeby UE podjęła kroki prawne i nałożyła sankcje na operatora białoruskiej elektrowni i wykonawcę jej
budowy, rosyjski koncern Rosatom.
Chodzi nam też o uzyskanie poparcia państw członkowskich Unii Europejskiej w NATO. Poruszyliśmy też
kwestie rekompensaty pieniężnej. W
razie awarii uszczerbek dla środowiska stanowiłby miliardowe sumy pieniędzy. W rezolucji żądamy też, aby
zostało wstrzymane finansowanie
reżimu Łukaszenki, nawet w wypadku jego prośby o wsparcie finansowe
na rzekomą walkę z koronawirusem
– mówi „Kurierowi Wileńskiemu”
konserwatysta Žygimantas Pavilionis.
Polityk zaznacza, że jest zdegustowany tym, że rezolucja została przyjęta dopiero za trzecim podejściem.
– Rozczarowała mnie pozycja
frakcji AWPL-ZChR. Widziałem tylko jednego posła z tej frakcji, który
zagłosował za rezolucją. Pozostali nie
brali udziału w głosowaniu. Pozycja
pani minister Rity Tamašunienė w
ogóle nie jest dla mnie zrozumiała.
Podczas pierwszego podejścia głosowała przeciwko przyjęciu rezolucji, a tym razem nie brała udziału w
głosowaniu. Taki stan rzeczy wygląda
co najmniej dziwnie, tym bardziej, że
Polska jest krajem, który popiera naszą walkę z uruchomieniem reaktora
elektrowni atomowej w Ostrowcu. Z
naszymi polskimi kolegami i dysydentami białoruskimi od dawna aktywnie wypowiadamy się przeciwko
uruchomieniu elektrowni w Ostrowcu. Wszyscy białoruscy demokraci są

5 maja sejm przyjął rezolucję „W sprawie niezależności energetycznej i możliwego zagrożenia z powodu
elektrowni atomowej w Ostrowcu”. Za jej przyjęciem
głosowało 82 posłów, 4 wstrzymało się od głosu.

Protest przeciwko budowie elektrowni atomowej w Ostrowcu
Fot. Marian Paluszkiewicz
po naszej stronie, bo przecież bronimy także i ich interesów. Oni, podobnie jak my, nie chcą „Czarnobylu
nr2”. To jest nasza wspólna walka o
przyszłość naszą i naszych dzieci.
Wszyscy też zdajemy sobie sprawę,
że budowa elektrowni jest zemstą
Putina wobec polityki prowadzonej
przez Litwę – kontynuuje Pavilionis.
Podkreśla jednocześnie, że politycy powinni dokonać wszelkich
starań, żeby energia elektryczna z
Ostrowca nie trafiła na rynek międzynarodowy.
Tymczasem Zbigniew Jedziński, poseł na sejm z ramienia Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie –
Związku Chrześcijańskich Rodzin
(AWPL-ZChR), członek komitetu
ds. energetyki, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreślił, że
rezolucja w sprawie elektrowni w

Ostrowcu jest jedynie polityczną farsą.
– Nie warto nawet mówić o tej
rezolucji. Kiedy rozpoczęto budowę
elektrowni atomowej w Ostrowcu,
pan Kubilius, który wówczas był premierem, nie podjął żadnych kroków,
żeby zapobiec jej budowie. Przeciwnie, jeździł nawet na wycieczki rowerowe na Białoruś, a następnie opowiadał o tym, jak przebiega budowa.
Opozycja poruszyła tę kwestię teraz,
kiedy jest już po czasie. Rezolucja
jest czysto polityczną farsą i nic pod
sobą nie kryje. Poza tym, moim zdaniem, Litwa postępuje bardzo nierozsądnie, zrywając wszystkie relacje z Białorusią. Koszty tych decyzji
politycznych przełożą się na koszty
energii elektrycznej, która w ten czy
inny sposób, trafi na rynek krajowy –
skomentował poseł Jedziński.
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Kwarantanna a renowacja: czy prace staną?
Obecnie na Litwie trwają prace renowacyjne 420 budynków wielomieszkaniowych
– wynika z informacji Agencji Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos
taupymo agentūra, BETA). Prace wykonuje około 130 firm sektora budowlanego.
Od 2013 r. zakres prac renowacji na Litwie wzrósł, mimo to powstaje pytanie — czy
w czasie kwarantanny prace nadal są sprawnie prowadzone?
Chcąc to wyjaśnić, BETA przeprowadziła ankietę wśród organizacji
wykonawczych wdrażających najwięcej projektów renowacji bloków.
Otrzymane wyniki wskazują na kilka
powstałych i wciąż powstających zasadniczych tendecji dotyczących renowacji bloków.
Jedną z najwyraźniejszych tendencji jest wzrost podaży siły roboczej. Kierownicy wszystkich ankietowanych firm twierdzili, że w tym
momencie przedsiębiorstwa sektora
budowlanego, prowadzące prace renowacyjne, nie odczuwają braku siły
roboczej — nawet nie mają możliwości przyjęcia nowych pracowników.
Inna tendencja wykazała, że większość projektów renowacyjnych jest
wdrażana sprawnie także i w czasie
kwarantanny.
„Kwarantanna nie zatrzymała prac
renowacyjnych w kraju — z naszych
obiektów nawet 80-90 procent »żyje«
i intensywnie są tam prowadzone
prace. Oczywiście, mamy także nowe
wyzwania, na przykład, kiedy potrzeba wymienić okna czy odnowić instalacje sanitarne — musimy wówczas
wejść do każdego mieszkania. I chociaż w pracy przestrzegamy wszystkich zaleceń Państwowej Inspekcji
Pracy związanych z kwarantanną,
odczuwamy niepokój mieszkańców,
którzy boją się wpuścić nas do mieszkań” — o codzienności w czasie kwarantanny opowiada Andrius Gudaitis,
dyrektor departamentu renowacji
firmy, która wdraża obecnie najwięcej projektów renowacji bloków.
Największy ból głowy
to wyzwania logistyczne
Przeprowadzona ankieta odzwierciedliła i największe wyzwanie, z jakim stykają się firmy wykonawcy —
brak materiałów budowlanych.
„Chociaż trwa renowacja bloków,
to, niestety, poszczególne prace za-

Renowacja na Litwie Fot. archiwum Beta
trzymują się z powodu braku materiałów. Przykładowo, niemała część
środków wykończeniowych jest
produkowana w Hiszpanii i Włoszech, które zostały szczególnie
dotknięte przez koronawirusa, a
fabryki tam zostały zamknięte ze
względu na rygory kwarantanny.
Także został przerwany łańcuch
zaopatrzeniowy, więc naturalnym
jest, że wdrażanie poszczególnych
projektów może się nieco przeciągnąć” — o bieżącej sytuacji opowiada Vitas Sulgė, kierujący firmą
wdrażającą obecnie 11 projektów
renowacji.
Przedstawiciel
innej
firmy
twierdzi, że dostawcy również poinformowali, że będą opóźnienia w
dostawach niektórych materiałów
wykończeniowych, które potrwać
mogą około 3-4 miesięcy. Dlatego
stara się szukać alternatyw, by potrzebne materiały sprowadzić szybciej.
Prognozy na przyszłość
„Wyniki ankiety, przeprowadzonej przez Agencję, a także obecna

sytuacja na rynku pozwalają sądzić,
iż kwarantanna nie powinna mieć
długotrwałych skutków w przypadku renowacji bloków. Mimo to, w
krótkoterminowej
perspektywie
nieuniknione może być spowolnienie prac, ze względu na wyzwania,
z jakimi borykają się dostawcy zagraniczni” — mówi dyrektor BETA
Valius Serbenta.
BETA informuje, że podczas
wdrażania Programu odnowienia
(modernizacji) domów wielomieszkaniowych od 2013 roku odnowiono
prawie 2 500 bloków mieszkalnych,
wartość inwestycji wyniosła ok. 700
mln euro.
Zam. 2193

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Pierwszy koncert „Wilii”:
To była furora!
Anna Pieszko
Już pierwsze koncerty zespołu
sprzed kilkudziesięciu lat, podczas
których wykonywane były polskie
pieśni i tańce ludowe, były w życiu Polaków nad Wilią wielką manifestacją
polskości i patriotyzmu. Każdy kolejny koncert był ważnym, doniosłym
wydarzeniem w życiu kulturalnym
Wileńszczyzny, niezmiennie wzruszającym i przyciągającym tłumy
miłośników zespołu. Dzisiaj Polski
Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” ma już na swym koncie ponad 1
500 koncertów, prezentując nie tylko barwny folklor różnych regionów
Polski, ale też pieśni i tańce Ziemi Wileńskiej, a „wiliowcy” stanowią jedną,
wielopokoleniową wspólnotę.
– Początki Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca (bo tak się początkowo
nazywał), sięgają „Piątki”, szkoły na
wileńskim Antokolu. Wywodzący się
stąd artyści amatorzy stanowili trzon
„Wilii”. W „Piątce” pracowali nauczyciele, którzy przygotowywali występy: tańce, pieśni, tzw. obrazki. Uczyła
się tu uzdolniona młodzież, która
często koncertowała nawet w Filharmonii Wileńskiej. Ludzie wchodzili
na te polskie koncerty przez okna,
bo brakło biletów, tak bardzo chcieli
posłuchać polskich występów – o początkach zespołu opowiada Krystyna
Adamowicz, była uczestniczka zespołu „Wilia”, autorka książki „Strumieni
rodzica. 60 lat z Wilią”.
Na Uniwersytecie Wileńskim absolwenci „Piątki” spotykali również
innych studentów Polaków, w tym z
Grodna, Pińska, Nowogródka. Spotykali się w studenckiej bursie, razem
śpiewali, mimo trudności z odbiorem
słuchali audycji Polskiego Radia, stąd
też znali twórczość polskich zespołów „Śląsk” czy „Mazowsze”.

8 maja 2020 r. mija 65 lat, odkąd w Wilnie zabrzmiał pierwszy powojenny koncert „Wilii” – najstarszego, darzonego największą estymą polskiego
zespołu pieśni i tańca na Wileńszczyźnie.

Zaproszenie na pierwszy koncert opatrzono podobizną Wieszcza Adama
Mickiewicza Fot. archiwum „Wilii”
– Podczas takich spotkań wpadli
na pomysł, żeby założyć własny, polski
zespół w Wilnie, zwłaszcza że mieli
ku temu dobre podstawy, wyniesione
ze szkoły. Inni przyklasnęli pomysłowi. Największą trudność stanowiło to,
jak zaprezentować ten pomysł ówczesnym, sowieckim władzom – opowiada Krystyna Adamowicz.
Pomysł pierwszego spotkania
mógłby się dzisiaj wydawać cokolwiek śmieszny: zbliżała się właśnie
84. rocznica Komuny Paryskiej.
Ustalono, że pod przykrywką rocznicy można zorganizować wieczorek
autorskiej twórczości poetyckiej. W
budynku Uniwersytetu Wileńskiego,
przy ul. Čiurlionisa, rozwieszono stosowne ogłoszenia.
– W uczelnianej auli zgromadził
się tłum ludzi. Przyszli nie tylko studenci, również wilnianie. Czytano
wiersze. Po spotkaniu została garstka,

która zastanawiała się, co dalej. Stanęło na tym, że warto założyć własny
polski zespół. Pierwszymi prezesami
zespołu zostali Tadeusz Stefanowicz i
Antoni Gajewski, którzy obijali progi
wszelkich możliwych władz, włącznie z komitetami partii, starając się
uzyskać pozwolenie na zalegalizowanie zespołu. To były trudne momenty,
powiedziałabym, czasami nawet niebezpieczne, ale się udało – wspomina
autorka książki.
Za pierwszy koncert Polskiego
Zespołu Pieśni i Tańca można uznać
ten, który odbył się 8 maja 1955 r.
Przedtem rozesłano zaproszenia –
dwa z nich przez te wszystkie lata
zachowały się w zbiorach Tadeusza
Stefanowicza. Zaproszenie opatrzono podobizną Adama Mickiewicza
„z oryginalnego medalionu jakiegoś
wybitnego, francuskiego rzeźbiarza”.
10. >>
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Na drugiej stronie zaproszenia
znalazły się wersy z Jana Kasprowicza: „Rżnij, muzyko! A ty, pieśni/ Leć
w przestwór daleki!/ Świat przed tobą
się ukorzy/ I uklękną wieki!”.
Pierwszy występ zespołu odbył się
w auli uniwersyteckiej przy ul. Čiurlionisa, przepełnionej ponad wszelką
miarę. W czasach ZSRS, kiedy okazywanie polskości nie było tak oczywiste,
jak dzisiaj, koncert wykonany po polsku został przyjęty entuzjastycznie.
– To była furora! Ludzie przychodzili po koncercie, błagali: „Róbcie
to dalej, kontynuujcie koniecznie!”.
Choć koncert był po trosze improwizowany, bo odbył się bez długich prób
i porad baletmistrza czy choreografa,
a zespolacy zaprezentowali to, co pamiętali ze szkoły, tym niemniej to była
furora dla wilnian ogromna. Niezapomniany, cudowny historyk, dr Jerzy
Orda, już wtedy zrozumiał wagę tego
wydarzenia, wiele pomagał w organizowaniu koncertów, recytacji wierszy
– opowiada Krystyna Adamowicz.
W zakładaniu podwalin zespołu
swój udział miał również niezastąpiony Piotr Termion, organista w Ostrej
Bramie. Co prawda, poprowadził tylko jeden, pierwszy, koncert. Z dalszej
działalności na rzecz zespołu zrezygnował, obawiając się, że w ateistycznych realiach jego praca w Ostrej
Bramie będzie rzutowała na działalność zespołu.
Dzień 8 maja 1955 r. to było „święto
społeczności polskiej Wilna. W ciągu
kilku następnych dni setki wilnian
żyło refleksjami z koncertu. Nikt nie
wątpił w nasze siły i możliwości. Zaczęli przychodzić do nas nie tylko
studenci, ale też nauczyciele, robotnicy (…). W Wilnie odbył się tylko jeden
koncert, lecz wiadomość o istnieniu
polskiego zespołu rozeszła się po
Wileńszczyźnie błyskawicznie. Z każdym tygodniem napływało do nas coraz więcej młodzieży, jak gdyby wór
się rozpruł...” – pisze we wspomnieniach Antoni Gajewski.
Ciekawa historia wiąże się z powstaniem nazwy zespołu.
– Po roku spotkaliśmy się w półpiwnicznym pomieszczeniu siedziby
Związków Zawodowych, przy ul. Wielkiej w Wilnie, dokąd decyzją władz
przeniesiono zespół. Proponowano
nadać zespołowi nazwę „Wilno”, ale

Dzisiaj na scenie dzieło „wiliowców” kontynuują z entuzjazmem ich dzieci czy wnuki Fot. Marian Paluszkiewicz
władze mogłyby zaakceptować tylko
nazwę „Vilnius”, zaś określenie „vilniuski zespół” nie przeszłoby miejscowym Polakom przez usta. Ktoś zaproponował nazwę „Wilia”, ale z kolei
na Litwie nie ma oficjalnie Wilii – jest
Neris. Na szczęście, ktoś wpadł na pomysł, że nazwa „Wilia” przecież istnieje – co prawda, na Białorusi, ale istnieje. Nazwę udało się zarejestrować
– wspomina Krystyna Adamowicz.
Znalazły się fundusze na instrumenty muzyczne i stroje ludowe. Zespołem zaczęły kierować osoby kompetentne.
– Wiele lat zespołowi poświęciła

niezapomniana solistka baletu Teatru Wielkiego w Warszawie, choreograf Zofia Gulewicz, która zakładała
fundamenty zespołu i dzięki której
„Wilia” rozkwitła i sięgnęła po laury
na najrozmaitszych, krajowych konkursach. Orkiestrę poprowadził dyrygent Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Lietuva” Eduardas
Pilypaitis. Kierownikiem artystycznym i chórmistrzem został znany
kompozytor, absolwent Litewskiego
Konserwatorium (dziś – Akademii
Muzycznej), Wiktor Turowski – wylicza Krystyna Adamowicz.
11. >>

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” ma już na swym koncie ponad 1
500 koncertów Fot. Marian Paluszkiewicz

KURIER WILEŃSKI

JUBILEUSZ

7-8/05/2020

11

10.>>

Z „Wilią” współpracowali słynni
artyści z Polski: kompozytor Marian
Domański, legendarna założycielka
zespołu „Mazowsze” Mira Zimińska-Sygietyńska, choreograf zespołu
„Śląsk“ Elwira Kamińska i wielu innych. Cały dorobek artystyczny „Wilii”
– to ogromne dziedzictwo kulturalne,
które zachowują również dzisiejsi
kierownicy zespołu.
W ciągu tych wielu lat swe życie
z zespołem związało ponad 1 800
uczestników, a występy „Wilii” podziwiali widzowie nie tylko na Litwie,
ale też szeroko poza jej granicami: w
Polsce, Niemczech, Rosji, Macedonii,
na Białorusi czy Ukrainie, w Grecji,
Hiszpanii i Czarnogórze, Czechach,
Bułgarii, Włoszech i wielu innych
krajach.
Podczas świętowania jubileuszu
50-lecia zespołu w 2005 r., po rewelacyjnym koncercie, na którym wspaniale zaprezentowali się również
artyści z pierwszego składu zespołu,
powstała idea powołania Klubu Weteranów „Wilii”. Siłą rzeczy połączył on
duchowo sobie bliskich „wiliowców”
seniorów. Najstarsza grupa zespołu
„Wilia” do dziś nie potrafi się rozstać
i tradycyjnie co roku się spotyka. Niektórzy dojeżdżają na te spotkania
z daleka, z zagranicy. Spotkania są
połączone z muzyką, śpiewem, omawianiem książek, wyjazdami, zabawą,
żartami. „Klubowcy” również wiele
podróżują po ciekawych, historycz-

Występy „Wilii” od kilkudziesięciu lat niezmiennie budzą zachwyt widzów Fot. M.P.
nych miejscach Litwy i Polski.
Dzisiaj „Wilia”, która w tym roku
obchodzi swój dostojny jubileusz
65-lecia, jest zespołem wielopokoleniowym, w który angażują się trzy
pokolenia rodzinne. Jeżeli w Klubie
Weteranów „Wilii” działają babcie i
dziadkowie, to na scenie ich dzieło
kontynuują z entuzjazmem ich dzieci
czy wnuki. Pieczę nad „Wilią” sprawują kierownik artystyczny i dyrektor
zespołu Renata Brasel, kierownik
grupy tanecznej i choreograf Marzena Suchocka, choreograf dziecięcej
grupy tanecznej Beata Bużyńska,
kierownik kapeli Anna Kijewicz, instruktorka wokalu Elena Galin.

Na czym polega tajemnica długiego życia i niewątpliwego sukcesu „Wilii”?
– Bardzo pięknie to ujął swego czasu ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz
parafii Ducha Św. w Wilnie, były
uczeń „Piątki” i uczestnik zespołu
„Wilia”. Mówił, że głębokie, duchowe
życie dyktuje szczególną postawę
Polaków. Ich duchowe życie jest również ostoją polskości, mamy wręcz
niesamowite dążenie do utrzymania polskości, dochowania wierności
tradycjom, zachowania dziedzictwa
kulturalnego. To jest bardzo cenne,
trzeba o to dbać – podkreśla Krystyna Adamowicz.

Weterani „Wilii” do dziś nie potrafią się rozstać i wspólnie spędzają czas na wycieczkach, wyjazdach, podróżach
Fot. archiwum „Wilii”
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Dzięki różnorodności językowej
miasto się wzbogaca
Antoni Radczenko
Od ubiegłego tygodnia wniosek
lub oficjalny list do stołecznego samorządu można złożyć po litewsku,
polsku, rosyjsku lub angielsku. Odpowiedź samorządu będzie w rodzimym języku petenta, czyli również
po polsku.
Dyrektor administracji samorządu miasta Wilna Povilas Poderskis
poinformował, że nad tym rozwiązaniem zastanawiano się od dawna, ale
pandemia i spowodowana nią samoizolacja przyśpieszyły prace.
„Być może przysłowie »klient zawsze ma rację« brzmi banalnie, ale
musimy kierować się tym, aby obsługa petentów była wygodna dla
wszystkich. Nieważne, czy to jest
osoba mieszkająca w Wilnie od dłuższego czasu, czy przybyła do miasta
względnie niedawno, albo przybyła
do nas z zagranicy. Wszyscy muszą
być obsłużeni w wygodnej dla nich
formie i w języku, który jest dla nich
do przyjęcia” – w ub. tygodniu argumentował samorządową decyzję Poderskis.

Wilno staje się miastem coraz bardziej przyjaznym wobec mniejszości narodowych. Od kilku lat w
wileńskim samorządzie ludzie są obsługiwani, w komunikacji bezpośredniej, w czterech językach.
gwistycznych od lat wspominają w
swych raportach organizacje międzynarodowe.
– Jeszcze w 2019 r. na podstawie zaleceń Komitetu Doradczego
Konwencji Ramowej o Ochronie
Mniejszości Narodowych, Komitet Ministrów Rady Europy przyjął
rezolucję, w której zachęcał Litwę
do wdrożenia natychmiastowych
działań w sprawie przyjęcia ustawy
o mniejszościach narodowych, a
także zagwarantowanie dostępu do
języków mniejszości narodowych w
sferze administracyjnej. W Europejskiej Fundacji Praw Człowieka również często otrzymywaliśmy prośby
dotyczące nie tylko pomocy prawnej,
ale też w sprawie tłumaczenia – przy
składaniu pisma czy otrzymanej
odpowiedzi. Dobrze rozumiemy,
że większość mieszkańców Wilna
wspaniale zna język państwowy, jednak musimy także dbać o tych, dla
których wysławianie się w języku
ojczystym jest łatwiejsze. Poza tym,

sporo obcokrajowców wybiera Wilno jako swoje miejsce zamieszkania
i pracy. Dzięki różnorodności miasto się wzbogaca, więc obowiązkiem
miasta jest zapewnienie, aby każda
grupa społeczna była wciągnięta w
życia miasta i nie została zmarginalizowana – komentuje Dobrowolska.
Zdaniem radnej decyzja administracji samorządowej może być
wzorem dla innych samorządów, w
jaki sposób w przestrzeni publicznej
może być używany język mniejszości narodowych.
– To rozwiązanie ma znaczenie
głównie praktyczne. Osoba może
złożyć pismo w języku ojczystym,
które zostanie rozpatrzone przez
samorząd. Do odpowiedzi w języku państwowym będzie załączone tłumaczenie. To jest jeden ze
wspaniałych przykładów, jak język
ojczysty mniejszości narodowych
może być używany w sferze życia
publicznego.
13.>>

RÓŻNORODNOŚĆ WZBOGACA

Inicjatorką obecnego rozwiązania jest radna Społecznego Komitetu Wyborczego „Drużyna Remigijusa
Šimašiusa”: „Za Wilno, z którego jesteśmy dumni”, Ewelina Dobrowolska, która od lat jako prawniczka i
działaczka społeczna walczy na Litwie o przestrzeganie praw mniejszości narodowych. Dobrowolska w
rozmowie z „Kurierem Wileńskim”
podkreśliła, że Litwa nie do końca
wywiązała się ze swych zobowiązań
względem przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych.
O braku ustawy o mniejszościach
narodowych czy realizacji praw lin-

Teraz można do samorządu pisać oficjalne wnioski również po polsku
Fot. Marian Paluszkiewicz
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Samorząd Miasta Wilna już od
kilku lat posiada stronę internetową w czterech językach (litewskim,
polskim, rosyjskim i angielskim), a
także obsługuje ustnie w czterech
językach, więc krok do obsługi w innych językach pisemnie był logiczny
i niezbędny w konsekwentnej polityce miasta. Tak się zbiegło, że zmiana
regulaminu obsługi dokonana przed
Dniem Polonii i Polaków za Granicą.
Sądzę, że jest w tym coś symbolicznego – podkreśla prawniczka.
WSPARCIE MERA

Zmiana regulaminu została dokonana decyzją dyrektora administracji. Inicjatorka pomysłu oświadczyła, że ważne było wsparcie ze strony
mera Remigijusa Šimašiusa oraz innych radnych.
– Ze strony mera nie było żadnego sprzeciwu. Zapytał tylko, kiedy
możemy to zrealizować. Cieszę się,
że nawet podczas kwarantanny, gdy
praca jest bardziej na odległość i
komunikowanie się jest uciążliwe,
szybko udało się zrealizować pomysł.
Chciałabym przypomnieć, że w radzie jestem tylko od połowy stycznia. Nie ukrywam, że to był główny
mój priorytet kandydowania do samorządu, więc od początku na nim
się skupiłam. Sporządziłam projekt
zmiany regulaminu, dyskutowaliśmy
o możliwych rozwiązaniach technicznych podczas realizowania pomysłu i wreszcie dziś mamy rezultat
– opowiada Dobrowolska.
Pomysł poparło również AWPL-ZChR.
– Zawsze mamy różne poglądy,
czy to dotyczy oddzielnych osób, czy
partii politycznych, bo właśnie tak
działa demokracja i wolność słowa.
Warto zauważyć, że AWPL-ZChR, a
dokładnie radna Renata Cytacka, już
w minionej kadencji mówiła o potrzebie obsługi w innych językach.
Świadczy to o tym, że pomysł jest
znany od dawna. Być może kiedyś
przyjdzie czas i na ustawę mniejszości narodowych – komentuje prawniczka Europejskiej Fundacji Praw
Człowieka.
NA RZECZ MNIEJSZOŚCI
NARODOWYCH

Od kilku lat w mieście można zauważyć dekoracyjne tabliczki z nazwami
ulic po polsku Fot. Marian Paluszkiewicz
Remigijus Šimašius został merem
w 2015 r. Początkowo kandydował z
ramienia Ruchu Liberałów, a w 2019
r. powołał własny komitet wyborczy.
Od samego początku deklarował, że
chce stworzyć miasto przyjazne dla
osób wszystkich narodowości mieszkających w stolicy państwa.
Przed kilkoma laty zainicjował
pomysł, aby przy niektórych ulicach
pojawiły się dekoratywne tabliczki w
językach różnych narodów. Tak pojawiły się nazwy po rosyjsku, niemiecku czy nawet islandzku. Polska nazwa „Ulica Warszawska” znajduje się
naprzeciw mauzoleum Matki i Serca
Syna na Rossie. Mer zabiegał również w kurii, aby w katedrze były
odprawiane msze po polsku, jednak propozycja polityka nie uzy-

skała aprobaty władz kościelnych.
Oficjalnie w Wilnie mieszka ponad 551 tys. mieszkańców.
Zgodnie ze spisem ludności z
2011 r. Litwini stanowią 54,43
proc. mieszkańców. Największą
mniejszością narodową w stolicy
są Polacy, których jest 17,96 proc. Na
trzecim miejscu uplasowali się Rosjanie, którzy stanowią 13,64 proc.
mieszkańców stolicy. Na pozostałe
narody przypada 13,97 proc.
Ogółem na Litwie mieszkają
przedstawiciele aż 154 różnych narodowości. Litwini stanowią absolutną większość – 86,67 proc. mieszkańców. Podobnie jak w Wilnie, w
kraju litewscy Polacy są największą mniejszością narodową (5,61
proc.).

„Pomysł od samego początku doczekał się poparcia mera Remigijusa
Šimašiusa” – wskazała Ewelina Dobrowolska Fot Marian Paluszkiewicz
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Anna Sipowicz: „Najważniejsze jest
być dla dziecka przyjacielem”
Honorata Adamowicz
Wśród nagrodzonych jest również mieszkanka rejonu wileńskiego Anna Sipowicz, która urodziła i wychowała sześcioro dzieci.
Została uhonorowana medalem
Orderu „Za zasługi dla Litwy” za
godne wychowanie 6 dzieci. Jest
mamą trzech synów i trzech córek.
– Mamy trzy córki, najstarsza
jest Maria – ma 34 lat, Faustyna
– 26, Kamila – 24, i trzech synów,
Adam – 31, Daniel – 22, a najstarszy synek, Karol, nie żyje. Zmarł
w wieku 25 lat. W trakcie porodu
w wyniku powikłań został sparaliżowany. A więc każde następne
zdrowe dziecko było dla nas wielkim skarbem. Następna piątka,
dzięki Bogu, jest zdrowa. Maria
mieszka i pracuje w Zurychu, Faustyna w Katowicach, reszta dzieci
znajduje się w kraju. Wszystkie
mają wyższe wykształcenie i pracę – opowiada Anna Sipowicz o
swoich latoroślach dla „Kuriera
Wileńskiego”.
Jak zaznaczyła, każde dziecko
powinno mieć wyznaczone obowiązki, które będzie wykonywać.
Obowiązki domowe uczą odpowiedzialności, samodzielności i
przygotowują do dorosłego życia.
– Dorastając, dzieci miały swoje obowiązki, dyżury w kuchni itd.
O ile było możliwe, staraliśmy jak
najwięcej czasu spędzać razem,
jeździliśmy na sankach, graliśmy
w różne gry i to zaowocowało, bo
przyjaźń między dziećmi i całą
rodziną trwa w dalszym ciągu.
Bardzo lubimy być razem, razem
podróżować. Na wszystkie wielkie
święta spotykamy się całą naszą
rodziną. Staramy się też wszyscy
razem wyjechać gdzieś na waka-

W imieniu prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy, z okazji Dnia Matki, obchodzonego na Litwie w pierwszą
niedzielę maja, uhonorowano 46 wielodzietnych matek, które godnie wychowały pięcioro i więcej dzieci.

„Wcześniej my pomagaliśmy dzieciom, a teraz one nam pomagają na różne sposoby” – podkreśliła Anna Sipowicz Fot. archiwum rodzinne
cje. Niestety, w tym roku chyba się
to nie uda. Dla mnie święto jest
wtedy, gdy wszystkie moje dzieci
są ze mną i mężem. Podporą we
wszystkim był mój mąż, dbał o rodzinę i dobra materialne – zapewnia dumna mama i żona.
Pani Anna nigdy nie planowała,
ile będą mieli pociech.
– Nigdy nie planowaliśmy, ile
będziemy mieli dzieci. Ja i mąż
pochodzimy też z wielodzietnych
rodzin. Już nawet nie pamiętam,
co jest najtrudniejsze w wychowaniu tylu dzieci. Wiem, że najtrudniej było z pierwszymi maluchami. Wtedy to było ogromne
zmęczenie. Pierwszy syn od narodzin był sparaliżowany, potrzebował szczególnej opieki. Więc na
początku brakowało snu, czasu,
ale potem, gdy już starsze dzie-

ci podrosły, to bardzo pomagały
w wychowaniu tych młodszych.
To już wtedy było łatwiej. Bardzo
ważne od małych lat dzieci przyzwyczaić do pracy. Wiem, że też
nie wychowywałam dzieci zawsze
tak, jak trzeba, na pewno jakieś
minusy są. Najważniejsze jest być
dla dziecka przyjacielem, ponieważ jeżeli będziemy tylko rozkazywać, to z tego nic dobrego nie
wyniknie. Matka zawsze powinna
mieć czas na przyjacielskie pogawędki przy herbatce z dzieckiem.
Nie wolno dziecka traktować jak
robota, że musi posprzątać, odrobić lekcje, być posłusznym, czyli
wykonywać tylko nasze polecenia.
Musimy umieć dziecko wysłuchać,
jak trzeba – poradzić, ale jak trzeba, to też i pouczyć.
15. >>
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Do siedmiu lat dzieci kochamy,
następne siedem lat wychowujemy,
przez kolejne siedem jesteśmy ich
przyjaciółmi, no i w końcu pozwalamy im odejść, znaleźć swoją drogę
życiową – rodzice jedynie mogą się
za nich modlić. Dzisiaj nasze role
się zmieniły. Wcześniej my pomagaliśmy dzieciom, a teraz one nam
pomagają na różne sposoby – podkreśliła Anna Sipowicz.
Nasza rozmówczyni zapewnia,
że jest zwykłą, kochającą mamą.
– Nie jestem żadną bohaterką.
Jestem zwykłą kobietą. Moje dzieci
mają swoje plany odnośnie swoich
teraźniejszych rodzin i przyszłych
rodzin, ale wiadomo, że człowiek
planuje, a Bóg koryguje. Pamiętajcie, że każdy rozkwitający kwiat,
każde przychodzące na świat dziecko przypomina, że Bóg nie zmęczył
się człowiekiem – podkreśla.
Nagrody państwowe, kwiaty i życzenia od prezydenta przekazała
matkom wielodzietnym, mieszkającym w różnych regionach Litwy,
kanclerz Kancelarii Prezydenta

SPOŁECZEŃSTWO
Algė Budrytė wraz z doradcami
prezydenta, zgodnie ze wszystkimi środkami ochrony w czasie
epidemii.
Po zakończeniu kwarantanny
uhonorowane rodzicielki zostaną
zaproszone do Pałacu Prezydenta
na spotkanie z Gitanasem Nausėdą.
„Dzieci, które dorastały w cieple
i nieskończonej miłości Waszego
serca, które z domu, zbudowanego
Waszymi rękoma, wyniosły najważniejsze wartości – najbardziej
znacząca zasługa dla Litwy, warta
najpiękniejszych słów szacunku i
wdzięczności” – napisał prezydent
w życzeniach dla wielodzietnych
matek.
Prezydent podziękował matkom
za mądrość, troskę i poświęcenie,
które przekazały swoim dzieciom,
również dla przyszłości Litwy. Nausėda życzył wielodzietnym rodzicielkom dużo zdrowia, siły i szczęścia w gronie bliskich ludzi.
Medal Orderu „Za zasługi dla Litwy” to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych, przyznawanych
przez prezydenta Litwy.

Wśród nagrodzonych znalazła się mieszkanka rejonu wileńskiego Anna Sipowicz, która urodziła i wychowała sześcioro dzieci Fot. archiwum rodzinne
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„Revolut Bank” rozpoczyna
działalność na Litwie

W poniedziałek oficjalnie rozpoczął działalność na Litwie „Revolut
Bank”. Odtąd ponad 300 tys. klientów
w kraju będzie mogło korzystać z
usług i kont bankowych „Revolut”.
Obecni klienci, którzy do tej pory
korzystali z usług spółki zarejestrowanej na Litwie „Revolut
Payments”, będą mogli przenieść
swoje oszczędności do „Revolut
Bank”. Nowo zarejestrowani klienci, również automatycznie otrzymają ofertę zostania klientem
bankowym – napisano w komunikacie „Revolut Bbank”.
W najbliższej przyszłości „Revolut
Bank” planuje rozpocząć udzielanie kredytów konsumpcyjnych i
kart kredytowych, a latem rozszerzenie usług bankowych w innych
krajach europejskich. Już wkrótce
zostanie przedstawiona wersja
„Revolut Junior”, która pozwoli
otwierać konta bankowe dla dzieci
w wieku od 7 do 17 lat.
Na wniosek Banku Litwy pod koniec
2018 r. „Revolut” otrzymał licencję
bankową od Europejskiego Banku
Centralnego. W czerwcu 2019 r.
szefem „Revolut Bank” został Virgilijus Mirkė, który ma 25-letnie
doświadczenie w sektorze finansowym.
„Revolut” ma ponad 9 mln
klientów na całym świecie. Z usług
spółki na Litwie korzysta około
300 tys. osób.
L24.lt
Fot. revolut.com/lt
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Infolinia 1808 zmieniła tryb pracy
Justyna Giedrojć
– Jeżeli na samym początku
wybuchu pandemii na linię wpływało do 10 tys. zgłoszeń w ciągu
doby, to teraz liczba ta znacznie
zmniejszyła się. Obecnie w ciągu
dnia dzwoni około 4 tys. osób, w
nocy zaś zaledwie około 20. Dlatego, po naradzie z ministerstwem
zdrowia, podjęliśmy decyzję o
skróceniu godzin pracy. Uznaliśmy, że nie ma sensu zatrudniać w
nocy całego zespołu wolontariuszy oraz lekarzy dyżurnych tylko
po ty, by odebrać kilka lub kilkanaście telefonów – informuje „Kurier Wileński” Nerijus Mikelionis,
kierownik kowieńskiej stacji pogotowia ratunkowego, koordynator linii.
Telefonować pod numer 1808
mogą nieodpłatnie abonenci
wszystkich operatorów krajowych.
– Przeważnie dzwonią ludzie
podejrzewający u siebie koronawirusa. Dzwoniąc na numer
1808, mogą zarejestrować się i
otrzymać skierowanie na badania
do punktu mobilnego. Ostatnio
najczęściej dzwonili mieszkańcy
Niemenczyna. Dzwonią też osoby,
które zauważyły u siebie objawy
podobne do tych, jakie są w przypadku koronawirusa – gorączkę,
kaszel, ból gardła, problem z oddychaniem, lub po kontakcie z
osobą, która może być zarażona
wirusem Covid-19. Nasi konsultanci udzielają porad odnośnie
samoizolacji, środków prewencji.
W razie potrzeby osoba dzwoniąca zostaje połączona bezpośrednio z pogotowiem ratunkowym.
Sporo osób zgłasza wypadki naruszenia kwarantanny – tłumaczy
Nerijus Mikelionis.
Dodaje, że dosyć często, szczególnie osoby w starszym wie-

Od momentu ogłoszenia na Litwie kwarantanny została uruchomiona nowa linia telefoniczna – 1808. Od
13 marca działała całodobowo. W poniedziałek ogłoszono, że specjalna, gorąca linia nie będzie dostępna
w nocy. Będzie czynna od godz. 8.00 do 23.00.
ku, dzwonią na numer 1808 po
wsparcie emocjonalne. Koordynator specjalnej linii radzi, by w
celu uzyskania tego rodzaju pomocy dzwonić na linie pomocy
psychologicznej, które prężnie
działają podczas kwarantanny.
Marius Čiuželis, współzałożyciel infolinii dla seniorów „Sidabrinė linija”, twierdzi, że ponad
400 wolontariuszy chętnie służy
pomocą wszystkim, którym potrzebne jest wsparcie emocjonalne.
– Jest to bezpłatna linia pomocy emocjonalnej i przyjacielskiej
dla osób samotnych i starszych,
którym brakuje kontaktów. Zgłaszają się do nas osoby w wieku
wyższym niż 60 lat. Świadczymy
im pomoc telefonicznie w języku

polskim, litewskim i rosyjskim.
Na bezpłatny telefon 8 800 800 20
można zadzwonić od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do
20.00. Oferujemy także możliwość
posiadania przyjaciela telefonicznego, z którym można regularnie
rozmawiać na różne tematy, omawiać bieżące sprawy. Zwracać się
mogą wszyscy, którzy doświadczają pustki, samotności, ale chcą
się komunikować i mieć stałego
rozmówcę – mówi dla „Kuriera
Wileńskiego” Čiuželis.
Psycholodzy ostrzegają, że w
tym trudnym okresie kwarantanny, jesteśmy bardziej podatni na
lęk i stres. Przekonują, że jeżeli
odczuwamy większy niż zwykle
niepokój, naprawdę warto zwrócić
się o pomoc.

Telefonować pod numer 1808 mogą nieodpłatnie abonenci wszystkich
operatorów krajowych Fot. Marian Paluszkiewicz
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Polacy zdają kolejny test
z odpowiedzialności
Marlena Nowakowska
„Gazeta Polska Codziennie”

W poniedziałek w Polsce rozpoczął się drugi etap odmrażania gospodarki. „Na razie mamy dosyć stabilną dobową liczbę chorych. Wydaje
się, że wzrost spowolnił, wypłaszczył
się” – mówił na antenie Polskiego
Radia minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Agencja Reutera poinformowała w poniedziałek, że według jej
danych liczba przypadków zakażenia koronawirusem na świecie
sięgnęła 3,5 mln, a na COVID-19
zmarło dotąd blisko 247 tys. osób.
Eksperci podkreślają, że dane na
temat liczby zakażeń i zgonów są
zaniżone.
4 maja polski rząd oficjalnie
rozpoczął drugi etap odmrażania
gospodarki. Otwarte zostały m.in
galerie handlowe, hotele, biblioteki i inne instytucje kultury.
Jedna z najistotniejszych i najbardziej wyczekiwanych zmian
to otwarcie galerii handlowych.
Zarówno klienci, jak i przedsiębiorcy muszą jednak liczyć się
z wieloma obostrzeniami. Na 15
mkw. powierzchni handlowej
może przypadać maksymalnie
jedna osoba. Otwarte zostały lokale gastronomiczne mieszczące się
w galeriach, ale jedzenie można
zamawiać jedynie na wynos. Wciąż
do odwołania zamknięte są natomiast znajdujące się w galeriach
handlowych kina, siłownie oraz
kluby fitness.
Również 4 maja działalność
wznowiły hotele i inne obiekty noclegowe, przy czym wciąż
ograniczona ma być działalność
restauracji hotelowych. Posiłki
mogą być wydawane gościom jedynie do pokoju. Hotelowe siłownie, baseny czy salony spa muszą
pozostać zamknięte.
Drugi etap odmrażania gospodarki zakłada też, że w ścisłym

reżimie sanitarnym otwarte mogą
zostać żłobki i przedszkola, przy
czym ostateczna decyzja w tej
sprawie zależy od organów prowadzących (najczęściej są to władze
samorządowe).
„Chcielibyśmy, żeby testów było
jak najwięcej. Mamy możliwość robienia 25 tys. testów, mamy zarejestrowane 100 laboratoriów. Zachęcamy do testowania. Testy, testy, więcej
testów” – mówił minister zdrowia na
antenie Polskiego Radia.
Zaznaczył, że „na razie mamy
dosyć stabilną dobową liczbę chorych. Wydaje się, że wzrost spowolnił, wypłaszczył się”.
„We wszystkich modelach, im
szybszy jest szczyt, tym więcej jest
chorych. Im bardziej ta krzywa jest
wypłaszczona, tym później szczyt
nastąpi, ale zachorowań jest znacznie mniej” – dodał minister Szumowski, oceniając, że szczyt zakażeń
w Polsce zostanie opóźniony.
„Mamy niestety trochę skupisk
zachorowań. Reszta pacjentów jest
z rozproszonych grup, ale transmisja pozioma jest znacznie mniejsza,
niż była kilka tygodni temu” – powiedział minister zdrowia.

Od poniedziałku odbywa się globalna konferencja darczyńców na
rzecz opracowania szybkiego dostępu do bezpiecznych, skutecznych
i przystępnych cenowo metod diagnostyki i terapii, a także szczepionek przeciwko koronawirusowi.
Aby zebrać fundusze na wsparcie tego przedsięwzięcia, Unia Europejska i jej partnerzy organizują
światowy maraton składania deklaracji wkładów finansowych. Gospodarzem spotkania online jest Komisja Europejska.
„Polska razem z innymi krajami V4 zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych 3 mln euro – jako
części inicjatywy – aby przyspieszyć
proces opracowania niedrogich leków i szczepionki, jak również efektywnych metod testów (dotyczących
COVID-19). Mam nadzieję, że ten
wkład będzie znaczącym krokiem
w stronę wspólnego europejskiego
zwycięstwa nad pandemią i stworzy
grunt pod przyszłą współpracę w
podobnych kwestiach” – powiedział
premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w przekazie wideo
transmitowanym na stronach internetowych KE.

Jedna z najistotniejszych i najbardziej wyczekiwanych zmian to otwarcie
galerii handlowych Fot. Filip Błażejowski / Gazeta Polska
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Białoruś: Koronawirus nie ustępuje
na podst.PAP, inf. wł.

Mimo że na Białorusi nie ma oficjalnego zakazu
imprez masowych, coraz więcej organizacji i instytucji stara się zachować dystans społeczny.

W tym roku nie odbyły się pochody pierwszomajowe, jednak wszystko wskazuje na to, że pandemia nie
przeszkodzi prezydentowi w uroczystym świętowaniu Dnia Zwycięstwa.
„Nie możemy odwołać defilady. Po
prostu nie możemy” – uważa Aleksander Łukaszenka.
Pomimo optymizmu prezydenta Białoruś nie jest wcale krajem bezpiecznym w czasie pandemii. Według oficjalnych danych z
poniedziałku, 4 kwietnia, w kraju
zachorowało już ponad 17,4 tys.
osób, a 103 osoby zmarły.
Białoruskich Polaków również
nie omijają niepokoje związane
z pandemią. O konsekwencjach

bierzmowania, które miało miejsce w Oszmianach, poinformował
na Facebooku Andrzej Poczobut,
dziennikarz i działacz społeczny.
„Proboszcz kościoła św. Michała Archanioła, ks. Jan Puzyna,
zlekceważył zagrożenie. Nie zważając na głosy części wiernych,
nie odstąpił, i obrzęd bierzmowania odbył się. Nasz grodzieński
biskup, Aleksander Kaszkiewicz,
zachował się nadzwyczaj przytomnie i konsekwentnie, dlatego
go w Oszmianach nie było. Bez
biskupa nie ma bierzmowania.
Jednak udało się ściągnąć biskupa Dziemiankę (bp Antoni
Dziemianko – przyp. aut.). Teraz

Ilona Lewandowska

proboszcz Jan leży w szpitalu w
Grodnie, w bardzo ciężkim stanie.
Choruje również biskup Antoni. I
stan jego jest bardzo ciężki” – informuje Poczobut.
Dziennikarz wyjaśnia, że zgodnie z oficjalnymi informacjami
u biskupa nie stwierdzono zakażenia koronawirusem, jednak
kościół w Oszmianach został zamknięty, Sanepid przeprowadził
dezynfekcję świątyni i plebanii, a
wszystkich księży z oszmiańskiego dziekanatu poddano testom.
Dziennikarz wyjaśnia, że opublikował swój wpis, ponieważ z
koronawirusem nie ma żartów.
19. >>

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka powiedział, że uroczyste świętowanie Dnia Zwycięstwa nie zostanie
odwołane Fot. EPA-ELTA
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„Jeżeli Łukaszenka i jego rodzina
mają do swojej dyspozycji najlepsze
preparaty, najlepszych lekarzy i najlepszy sprzęt medyczny, nikt z was
takich wygód w wypadku zachorowania mieć nie będzie” – zauważa
dziennikarz.
Do uwag niektórych wiernych,
jakoby działania na rzecz przeciwdziałania szerzeniu się epidemii
były wyrazem „niewiary w Boga” czy
ignorowanie wzywających do zachowania ostrożności – odniósł się
metropolita mińsko-mohylowski,
abp Tadeusz Kondrusiewicz, w rozmowie z portalem Catholic.by. Jak
zauważył, należy wsłuchiwać się w
różne głosy i wyjaśniać ludziom, że
ograniczenia te są wymuszone i tymczasowe. Jednocześnie przypomniał,
że Bóg broni nas przed złem, ale też
dał nam rozum, abyśmy z niego rozsądnie korzystali. Jeśli ktoś, wiedząc,
że jest zarażony, kontaktuje się z innymi, łamie piąte przykazanie Boże:
nie zabijaj. Podobnie postępują ci,
którzy świadomie i złośliwie igno-

SPOŁECZEŃSTWO
rują zalecenia swych duszpasterzy i
służb sanitarnych – podkreślił metropolita. Jego zdaniem, bezwzględna większość wiernych przestrzega
jednak przepisów, które na Białorusi
nie są zbyt surowe.
Białoruskie władze przygotowują
się tymczasem do mającej się odbyć
9 maja Parady Zwycięstwa. Zaniepokojenie możliwymi, negatywnymi
konsekwencjami przeprowadzenia
takiego masowego przedsięwzięcia
w czasie epidemii wyraził również
przedstawiciel białoruskiego biura
WHO, Batyr Bierdykłyczew.
„Szczególnie martwi nas możliwy
udział osób starszych, wśród których
odnotowano ciężki przebieg i wysoki
współczynnik śmiertelności na skutek infekcji” – podkreślił w rozmowie
z agencją BiełaPAN.
Przedstawiciel WHO przypomniał, że odwołanie imprez masowych było kluczową rekomendacją
misji ekspertów jego organizacji,
która przebywała na Białorusi na początku kwietnia.
„Nie możemy odwołać defilady.
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Po prostu nie możemy” – oświadczył
w niedzielę cytowany przez PAP Łukaszenka. „To emocjonalna, bardzo
ideologiczna sprawa. Ci ludzie umierali, być może także od wirusów, i z
powodu innych chorób. Umierali za
nas, jak patetycznie by to nie brzmiało” – dodał prezydent.
Entuzjazmu przywódcy nie podzielają jednak obywatele. Wcześniej na Białorusi pojawiły się apele,
m.in. petycja w internecie o odwołanie parady ze względu na epidemię
koronawirusa.
„Organizując defiladę i wielkie
uroczystości w czasie pandemii, Łukaszenka demonstruje, że jest bardziej oddany »ideałom zwycięzców«
niż reszta prezydentów, w tym przede
wszystkim Władimir Putin. Rosja, jak
wiadomo, z obchodów zrezygnowała.
Jeżeli wcześniej Łukaszenka mówił,
że Białorusini to Rosjanie lepszej jakości, to teraz pokazuje, że sam on jest
większym Rosjaninem niż Putin, gdyż
bardziej czci i szanuje Armie Czerwoną” – komentuje przygotowania do
uroczystości Poczobut.

Białoruskie władze przygotowują się tymczasem do mającej się odbyć 9 maja Parady Zwycięstwa
Fot. By Mil.ru, CC BY 4.0, wikipedia.org
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Zamknięte granice wzmocnią
konsumpcję wewnętrzną
Antoni Radczenko
Turystyka zakupowa w Polsce
przed wprowadzeniem kwarantanny
była bardzo popularna wśród mieszkańców Litwy. Każdego roku Litwini
zostawiali w sąsiednim kraju kilkaset
milionów euro. Jak teraz uważa premier Saulius Skvernelis, zamknięcie
granic może pozytywnie wpłynąć na
obroty litewskich handlowców.
Saulius Skvernelis niedawno
oświadczył, że kwarantanna i zamknięte granice mogą wzmocnić
litewskie sklepy oraz wewnętrzną
konsumpcję. „Jest czymś naturalnym, że obecny stan na Litwie i wokół
niej wpłynie na rozwój wewnętrznej
konsumpcji. Kto był przyzwyczajony
do robienia zakupów w Polsce, teraz
takiej możliwości nie posiada. Teraz
ma wspaniałą możliwość do robienia
zakupów na Litwie” – poinformował
dziennikarzy szef litewskiego rządu.
Poza tym premier zapewnił, że od
tego tygodnia środki finansowe UE
dotrą do litewskich przedsiębiorców.
„Decyzje lub propozycje są kształtowane praktycznie na każdym posiedzeniu rządowym. Rzeczą najważniejszą jest to, czego oczekujemy. W
jaki sposób podjęte środki, które zostaną zatwierdzone w następną środę (6 maja – przyp. red.), tu mam na
myśli również pieniądze z UE, wpłyną
na wartość dodaną, przyniosą dochody osobom pracującym w odpowiednich sektorach. Mają też wpłynąć na
wzrost konsumpcji” – mówił w ubiegłym tygodniu Skvernelis.

leria handlowa. Jak pisał portal punksas.pl, klienci z Litwy od lat napędzają
koniunkturę gospodarczą w tej miejscowości, a sejnieńska Biedronka jest
najlepiej prosperującym sklepem tej
sieci w Polsce.
W 2018 r. Litwini w Polsce wydali 336 mln euro. Przed dwoma laty
obywatele Litwy odwiedzili Polskę 5,7
mln razy. W trakcie jednego wyjazdu
przeciętny mieszkaniec Litwy wydawał 120 euro.
DŁUŻSZY WEEKEND

Premier nie wyklucza, że Litwa
pójdzie drogą Chin i dla pewnych
grup społecznych wydłuży weekend
do 2,5 dni. „Chciałbym, aby w społeczeństwie rozpoczęła się taka dyskusja. Zwłaszcza, kiedy mówimy o
pewnych grupach, czyli lekarzach i
pracownikach socjalnych. Dyskusja
naprawdę może rozpocząć się również o bardziej efektywnej pracy. Sądzę, że dodatkowe pół dnia wolnego,
na pewno w tym pomoże” – oświadczył premier.

Skvernelis sądzi, że w czasie kryzysu państwo powinno być bardziej
obecne w niektórych sektorach. „W
niektórych dziedzinach państwo
może zatrudnić więcej osób. To jest
bardzo ważne w obecnej sytuacji, aby
państwo było obecne w różnych przejawach naszego życia” – podkreślił
szef rządu.
Do pomysłu z rezerwą jednak
odniósł się doradca ekonomiczny
prezydenta Gitanasa Nausėdy, Simonas Krėpšta, którego zdaniem
nie ma dowodów na to, że chińskie
rozwiązanie pozytywnie wpłynie
na efektywność pracy i wzrost konsumpcji wewnętrznej.
Poza tym, wskaźniki zaufania
ekonomicznego w kwietniu br. były
najniższe na Litwie od 10 lat. Departament Statystyki poinformował, że ogólny wskaźnik producentów, konsumentów i inwestorów w
minionym miesiącu zmniejszył się
o 27 proc. Najbardziej skutki pandemii odczuły sektory handlowe
oraz usług.
Opr. A. R. na podst.: ELTA, inf. wł.

TURYSTYKA ZAKUPOWA

Przed kwarantanną supermarkety
w Suwałkach i innych przygranicznych miejscowościach były faktycznie „okupowane” przez klientów z
Litwy, ponieważ ceny w Polsce były
znacznie mniejsze niż w ojczyźnie.
Pod koniec ubiegłego roku, z myślą
o konsumentach z naszego kraju, w
Sejnach została otwarta pierwsza ga-

Przed kwarantanną supermarkety w Suwałkach i innych przygranicznych miejscowościach były faktycznie „okupowane” przez klientów z Litwy Fot. M. P.
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Sernik „Zachód Słońca”
Wiesława Lewandowska

• 1 puszka brzoskwiń w syropie

autorka bloga kulinarnego
„Dom pełen mięty”

Prosty w wykonaniu sernik „Zachód Słońca” – to kakaowe ciasto
kruche, na nim połówka brzoskwini,
przykryta delikatną, puszystą masą
sernikową, a wszystko polane pianą z białek. Po przekrojeniu ciasto
wygląda jakby nad czarną ziemią
chowało się pół słońca, otulone jeszcze jasnym niebem z delikatnymi
chmurami.
Składniki na ciasto:
• 1 kostka masła • 2 szklanki mąki • 2
łyżki kakao • 1,5 łyżeczki proszku do
pieczenia • 3 żółtka • 1-2 łyżki wody
• 0,5 szklanki cukru pudru
Wykonanie:
Mąkę pszenną połączyć z kakao,
cukrem pudrem i proszkiem do pieczenia, wszystko posiekać z masłem,

Fot. pixabay.com
dodać żółtka, wodę i wyrobić ciasto.
Foremkę 25 x 35 dużą wyłożyć papierem do pieczenia, lub posmarować dokładnie tłuszczem, wyłożyć
ciasto kakaowe.
Masa serowa:
• 1 kg zmielonego sera • 1 szklanka
cukru • 3 żółtka • 1 szklanka mleka
• 1 budyń waniliowy • 1-2 łyżki mąki
ziemniaczanej • 0,5 szklanki oleju

Wykonanie:
Żółtka utrzeć z cukrem, dodawać
po trochu ser, mleko i olej. Na koniec dodać budyń i 1 łyżkę mąki
ziemniaczanej oraz 1 łyżkę syropu
z brzoskwiń. Brzoskwinie dobrze
odsączyć od soku, każdą przekrojoną częścią umoczyć w mące
ziemniaczanej i położyć na cieście, w dwóch rzędach. Na wierzch
wylać masę serową, uważać, aby
brzoskwinie się nie przesunęły.
Piekarnik nagrzać do 180 stopni,
wstawić sernik i piec 50 minut do
zrumienienia.
Piana:
Pozostałe 6 białek ubić dokładnie
ze szklanką cukru, na koniec delikatnie wymieszać z 1 łyżką mąki
ziemniaczanej. Pianę wylać na ciasto i wstawić jeszcze na 10 minut
do piekarnika.

Miód z mniszka lekarskiego
Miód z mniszka robię co roku –
jest smaczny, posiada wiele witamin,
ma działanie przeciwzapalne i wspomaga układ nerwowy i odpornościowy, a także łagodzi kaszel. Mniszek
zbieramy w miejscach oddalonych
od ruchu samochodów, najlepiej w
południe, gdy kwiaty są w pełni rozwinięte. Należy zrywać same kwiatki,
gdyż łodyżki są gorzkie.

war trochę przestygnie, przeciskamy go przez płótno lub gazę, starając się wycisnąć jak najwięcej soku.
Wyciśnięty sok przelać do garnka,
dodać 2 kg cukru i sok wyciśnięty z
trzech cytryn – zagotować i gotować
wolno, około trzech godzin, do uzyskania odpowiedniej gęstości. Słoiki
wyparzyć, wlać miód i odwrócić do
góry dnem, zostawić pod kołder-

Składniki:
• 500 kwiatków mniszka lekarskiego
• 4 cytryny • 2 kg cukru • 3 szklanki
wody
Wykonanie:
Zebrane kwiatki mniszka należy
wysypać na arkusz białego papieru,
aby pozbyć się małych żyjątek. Gdy
jesteśmy już pewni, że kwiatki są
czyste, przekładamy je do garnka,
zalewamy trzema szklankami wody
i dodajemy wymytą i wyszorowaną
jedną cytrynę, pokrojoną na kawałki.
Całość gotujemy godzinę. Gdy wy-

Fot. pixabay.com

ką, aż wystygnie. Taki miód może
stać i dwa lata. Ja gotuję dłużej i wtedy miód wygląda jak prawdziwy.
Taki miód oprócz właściwości
zdrowotnych, jest bardzo dobry do
jedzenia, dodaję go do sera, miksuję
i mam twarożek, lub smaczny jest
też z chlebem i masłem. Z porcji
tej wyszło pięć słoików pysznego
miodu.
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ROZRYWKA

Krzyżówka

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 5-6 MAJA
Poziomo:OBTARCIE - SZLUS - KAPANINA - BODO - APEL - PYTON - MARSZ SZAFA - ANIMATOR - GEN - LUPA - FOKA - ESEJ - ŁĘCZNA
Pionowo: ROZKOP - ZAGON - BLADYRANEK - TUPOT - FINAŁ - MASA OMAM - NANA - ALEC - CHIP - RETUSZ - NEWS - OPEN - METAL - ZGRAJA
Hasło: ABRAHAM LINCOLN
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Uśmiechnij się
– I jak tam nasz pacjent z wysoką
gorączką?
– Po obiedzie temperatura zaczęła
spadać.
– Doskonale! Jaka jest obecnie?
– Pokojowa.
***
Żona Szkota prowadzi, jej mąż
siedzi obok.
– Hamulce nie działają!!!
– Uspokój się, kochanie i
spróbuj zderzyć się z czymś najtańszym.
***
Mężczyzna przychodzi do sklepu
zoologicznego i pyta sprzedawcę:
– Proszę pana czy te papużki mówią ludzkim głosem?
– Proszę pana, jest pan żonaty?
– Tak.
– I co? Mało Panu?
***
Żona mówi do męża :
– Zbigniewie, będziesz ojcem.
– Eh, to jednak Ci powiedziała....
***
Mąż do żony :
– Kochanie idziemy na kolację
do restauracji czy zabrać Cię na
zakupy ?
– No ale przecież jest kwarantanna...
– Och zapomniałem, ale pamiętaj,
proponowałem.
***
Rozmawiają farmaceuci.
– Dlaczego sprzedałeś panu, który
miał kaszel, środek na przeczyszczenie?
– Popatrz przez okno – stoi teraz
na ulicy, bo boi się kaszlnąć!
***
Dziewczyna skarży się koleżance:
– Zostałam wczoraj strasznie
wykorzystana.
– Co się stało?
– Chłopak zaprosił mnie wieczorem na warcaby.
– No i co?
– Graliśmy do rana.
***
Rozmawiają dwaj medycy.
– Sprzedam używany respirator
w dobrym stanie, od pierwszego
właściciela.
– Właściciel mówił dlaczego zdecydował się na sprzedaż?
– Mówił tylko „HHHrrrrrrr”.
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OGŁOSZENIA

KUPNO

lne. Materiał może służyć do
budowy ogrodzeń, alejek, tarasów, palenisk, kwietników,
na podmurówki i in. Załadunek oraz transport we własnym zakresie. Cena 20 euro/
Kupię las. Rozliczam się tona. Tel. 8 600 18 083 (Leon)
od razu. Tel. 8 686 03 070
Sprzedam drewno liKupujemy lasy, ziemię ściaste i iglaste (suche) po
i niepodzielone działki. 3 m³ albo 6 m³. Dowóz nieZałatwiamy dokumenty. odpłatny. Wilno, tel. 8 673
Szybko rozliczamy się. 84 059
Tel. 8 606 01 125
USŁUGI
Najdrożej na Litwie kupujemy lasy (dojrzałe, młode,
na drewno, poręby), ziemię i
zagrody. Tel. 8 651 39 039

DROGO
skupujemy las
Rozliczamy się
na miejscu.
Bezpłatna wycena.
Tel.:8-659-99929
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Pokrycie dachowe, naprawa. Dostawa materiału.
Gwarancja pracy. Niedrogo i
jakościowo. Tel. 8 606 97 218
Odwierty, geotermiczne
ogrzewanie, na całej Litwie
przez cały rok. Gwarancja.
Nadzór. www.melkerlita.lt
Tel.: 8 616 08 020,
8 686 83 265

Remont mebli miękkich
w domu klienta. Emerytom
zniżki. Wilno, tel. 8 609 70 396

Dachy: pokrycie, remont, malowanie. Remont
i czyszczenie kominów.
Skupujemy części za- Malowanie domów drewmienne do rosyjskich sa- nianych. Tel. 8 645 20017
mochodów osobowych i
ciężarówek. Tel. (8-5) 269
Muruję piece, piecyki.
95 19, 8 698 36 995
Remontuję stare. Niedrogo. Tel. 8 683 95 373
Skupujemy samochody
w dowolnym stanie. ZałaProjektujemy, robimy
twiamy dokumenty. Rozli- niestandardowe modułoczamy się na miejscu.
we meble na wasze życzeTel. 8 611 33 626
nia. Montaż mebli.
Tel. 8 613 45 563
W konkurencyjnych cenach skupujemy samochoUsługi cmentarne. Mondy. Załatwiamy dokumenty. taż pomników, nagrobków,
Wasz samochód – nasza płyta nagrobkowa - grotroska. Tel. 8 602 05 044
bowce. Renowacja mogił,
układanie kostki brukowej
SPRZEDAŻ
i inne prace. www.gravas.lt,
Szalówka (sosnowa i
tel. 8 670 06 868
lipowa). Deski podłogowe, listwy przypodłogowe
Ewa, ekspert od nieru(plintusy), opaski maskują- chomości, pomoże sprzece (naliczniki), belki, deski, dać lub wynająć mieszkakrokwie. Tel. 8 699 34 788
nie, dom. Tel.: 8 648 78 557
Sprzedam
kamienie
Nieodpłatnie wywozipolne. Załadunek oraz my sprzęt AGD. Za dodattransport we własnym za- kową cenę – meble i odpakresie. Tel. 8 618 41 164
dy budowlane. Wilno, tel. 8
671 60 936
Wszystko z metalu: bramy garażowe, drzwi sejfoRemontujemy pokrycia
we, ogrodzenia, kraty, bra- dachowe, fasady. Wieloletmy i in. Gwarancja.
nie doświadczenie. Tanio
Tel.: 8 659 77 771
kompletujemy materiały,
udzielamy gwarancji.
Sprzedam kamienie poTel. 8 677 34 202

Wileńska Szkoła Lazdynai ogłasza zapis uczniów
na 2020-2021 rok szkolny tel. (8 5) 244 5158

Szanowni Rodzice!
Zapewnijcie swoim dzieciom dobry start w karierze szkolnej!
To będzie szczególna okazja, by się zapoznać z przyszłymi nauczycielami i specjalistami naszej szkoły.
Nasza szkoła to:
Nowoczesna sieć internetowa, tablice interaktywne, portal szkolny (www.lazdynumokykla.lt), dziennik elektroniczny, obszerna biblioteka z czytelnią i salą komputerową, odnowiony budynek, odnowione i udoskonalone sale
sportowe, aula, nowoczesne i ciepłe pracownie.
Proponujemy:
• jakościowe nauczanie w klasach początkowych i podstawowych;
• pomoc w wyborze przyszłej kariery;
• rozwój talentów i zainteresowań uczniów w nieodpłatnych kółkach: plastycznym, sportowym, teatralnym, muzycznym, informatycznym, tanecznym i innych;
• możliwość uczestnictwa w miastowych i międzynarodowych konkursach i olimpiadach;
• ciekawe i urozmaicone zajęcia w świetlicy popołudniowej:
zabawy, spacery na świeżym powietrzu, tańce, malowanie,
rysowanie, pisanie, liczenie, sport, edukacyjne zajęcia, odrabianie pracy domowej z pomocą i pod opieką nauczyciela, a
także wesołe oraz pożyteczne spędzanie czasu;
• fachową pomoc medyczną, a także konsultacje psychologa, pedagoga socjalnego oraz logopedy;
• bezpieczną i miłą atmosferę;
Szczegółową informację można uzyskać
pod adresem:
Vilnius, Žėručio 4 oraz pod numerem telefonu:
867420634 - wicedyrektor pani Regina Abłom,
reginaablom@lazdynu.vilnius.lm.lt oraz na portalu
szkolnym http://www.lazdynumokykla.lt
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22.30 “Chłopka z 		
sąsiedztwa”
thriller

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.02 Dzień dobry, Litwo
6.30 Wiadomości
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
15.00 Wiadomości
15.25 To kino
16.30 Tańczy Litwa
16.40 S. “Wszystko
dla pań”
17.30 Wiadomości
18.00 Co i dlaczego?
18.30 Spytajcie lekarza
19.30 Historie rzeczy
20.30 Panorama
20.59 Loteria “Jega”
21.00 Temat dnia
21.30 Garnki świata
22.30 Wiadomości
Rowerowe
23.00 S. “Weissensee.
Miłosna historia
Berlina”
23.50 Tańczy Litwa

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”
16.00 Dobry wieczór,
Litwo
17.30 S. “Cudo”
18.30 Wiadomości
19.30 KK2
20.00 Godzina z Rutą
21.30 Wiadomości

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05 Program muz.
7.00 Dżungle rozumu
7.30, 15.50 S. anim.
8.45 Encyklopedia
Gustawa
9.15 Dzień dobry, Litwo
12.00 DW wiadomości
w jęz. ros.
12.15 Trembita
12.40 Weranda
13.05 Litwa światowa
14.00, 18.30 S. “Cena
wolności”
14.55, 19.35 S. dok.
16.40 S. “Znajdź mnie
w Paryżu”
17.05 S. “Bliźniaczki”
17.50, 19.25 Szkoła
twórczości
18.00 Stop linia
20.15 Przypomnijmy
20.30 Panorama
21.00 Temat dnia
21.30 “To tylko koniec
świata” dramat
23.10 Koncert
00.40 Wiadomości DW
po rosyjsku
00.55 Dziś na świecie

6.25, 15.00 S. anim.
7.55 Show dobrego
wieczoru
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 Gliniarze
20.30 S. “Przeklęci II”
21.00 Wiadomości
wieczorne
22.00 “Łowca czarownic”
thriller

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 “Peacemaker”
thriller
23.25 “Cena strachu”
film fab.

5.20 Nowy dzień
7.00, 12.30, 16.30, 23.30
Program aktualnych
rozmów
7.30 Życie. Program o
stylu życia
8.30, 18.30 “Historia
jednego
przestępstw”
9.30 Konferencja
prasowa
10.00 Nowy dzień
12.00 Szlak Bałtycki
12.15 Tyle wiadomości
13.00 Nowy dzień
14.45 Telesklep
15.00 S. “Wojny
policyjne”
16.00, 18.00, 20.00,
22.30 Reporter
16.20 Sport
17.00 S. “Gwiazda,
wskazująca 		
drogę”
18.20, 22.20, 22.50
Sport
19.30 W centrum
uwagi Delfi
21.00 S. “Lekarz kobiet”
21.30 Program o stylu
życia

6.30, 16.30 S. “CSI:
kryminolodzy”
7.20 S. “Kobra 11”
8.30, 10.30 S. anim.
9.00 “Zwierzęca mania”
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. “Iwanowie Iwanowie”
20.30 Wiadomości
21.00 “Widzę tylko
ciebie” dramat
23.10 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, 19.50 S. 		
“Candice Renoir”
16.40 S. “Bądź ze mną”
17.40 S. “Biały - kolor
miłości”
18.45 S. “Pożyczona
miłość”
21.00 “Na północ przez
północny zachód”
detektyw
22.55 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
9.40 Bądźmy razem w
domu
10.15 S. “Ranczo”
11.15 S. “Komisarz
Alex”
12.05 S. “Ojciec 		
Mateusz”
13.00 Wiadomości
13.10 Agrobiznes
13.35 To się opłaca
13.55 “Wyprawa na
Galapagos” esej
dok.
16.00 Wiadomości
16.15, 21.10 ALARM!

KURIER WILEŃSKI

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
21.35 S. “Ojciec 		
Mateusz”
22.30 Sprawa dla 		
reportera
23.25 Magazyn śledczy
Anity Gargas
23.55 “Rozmowy w
czasach zarazy”
talk show
00.55 Magazyn krym.

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 “Podróże pana
Kleksa” film
przygodowy
15.40 Szlakiem 		
Kolberga
16.05 Kultura duchowa
narodu
16.40 Szlakiem miejsc
niezwykłych
16.45 S. “Chłopi”
17.40 Rzecz Polska
17.55 S. “Duma
i uprzedzeni”
18.50 Historia na ten
czas
19.00 “Esencja nastroju”
film dok.
20.10 Pomnik. Europa
Środkowo-		
Wschodnia 		
1918-2018
20.25 Wydarzenie
aktualne
20.40 Z przytupem Mazurek
21.00, 23.35 “Myśli na
ten czas”
21.05 “Co dalej?”
21.20 “Salvatore 		
Giuliano”
23.45 Koncert

KURIER WILEŃSKI

7.10 S. “Korona królów”
7.35 Turystyczna Jazda
7.45 Zaczarowany
świat...
8.05 S. “Słoneczna
włócznia”
9.00 Pytanie
na śniadanie
12.35, 19.55 S. “Barwy
szczęścia”
13.15 Wiadomości
13.30 “Kierunek
Zachód”
13.50 Polonia 24
14.10 “Co dalej?”
14.25 S. “Życie nad
rozlewiskiem”
15.20 Debata
16.15 Wiadomości
16.30 Widowisko muz.
17.30 S. “Korona
królów”
18.05 Zaczarowany
świat...
18.20 ROK 1920.
Kalendarium
18.30 Teleexpress
18.55 “Teściowe i
synowe. Kto tu
rządzi?”
19.25 “Wschód”
20.25 Wilnoteka
20.45 Baw się słowami
21.00 Wiadomości
21.45 S. “Miasto
skarbów”
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”
9.10 “Minęła 8.”
10.09 “Minęła 9.”
11.30, 14.30 Serwis Info
Dzień.
13.00 Info Raport
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 		
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10.30 “Regał”
11.00 Informacje dnia
11.15 “Rozmowy
niedokończone”
12.25 “Myśląc Ojczyzna”
12.35 “Naprotechnologia”
13.00, 19.00 Modlitwa
“Regina Coeli”
13.03 Informacje dnia
13.20 “Po stronie
prawdy”
14.20, 16.35 “100 		
cudownych 		
miejsc na świecie”
14.30 Msza Święta z
Jasnej Góry
15.30 “Nieoczekiwana
podróż” film dok.
16.10 Film dok.
16.45 “Niedziela”
16.50 “Ma się rozumieć”
17.00 Informacje dnia
17.10, 23.30 “Z 		
wędką nad wodę
w Polskę i świat”
17.35 “Porady
medyczne
bonifratrów”
18.00 Modlitwa w 		
intencji rodzin i
obrony życia
poczętego w
Kaliszu
20.25 “Akademia pro-life”
20.30 S. anim
21.00 Informacje dnia
(wydanie główne)
21.20 Modlitwa
różańcowa
21.50 “Głos Polski”
22.00 Apel Jasnogórski
22.20 Informacje dnia
23.00 Film dok.
00.00 “Przedstawienie
musi trwać” film
dok.

film fab.
14.00 “Wojna” film fab.
16.25 “Bajki starego
czarodzieja”
film fab.
18.50 “Przekąska na
kółkach” film fab.
20.50 “Dziwni dorośli”
film fab.
22.35 “Oligarcha”
film fab.

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.
7.50 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
17.10 “Wojna
generałów”
18.05 Było, nie minęło
18.40 Historia Polski
19.45 Co dalej
20.05 S. “Czas honoru”
21.00 S. “Wojna
stuletnia”
22.05 S. dok.
23.00 Historia na ten
czas
23.10 Spór o historię
23.45 “Szerokie tory”
reportaż

7.00 Audiencja
generalna
papieża 		
Franciszka
8.00 “Próba wiary”
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 “Finanse
seniorów”
10.00 “Na zdrowie”
10.25, 16.05 Święty na
każdy dzień

6.00 Dzień dobry
9.00 Żyj zdrowo!
9.55 Modny wyrok
11.05 Pobierzmy się
11.55 S. “Szef”
13.35 “Romans na polu
bitwy” film fab.
15.05 S. “Zgodnie z
prawem wojny”
18.50 Niechaj mówią
20.00 S. “Silna zbroja”
21.50 S. “Petersburg.
Miłość. Na
życzenie”
23.40 “Marszał Koniew.
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 ObiektywNie.
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.
21.10 Markow. Nic
osobistego.
21.40 S. “Twardy 		
pancerz”
22.45 Doc Talk.
23.45 Pobierzmy się!
00.40 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”
21.50 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 “Historia
policjanta”
film fab.
12.15 “Inspektor GAI”

6.00 “Cudowny
dzwoneczek”
film fab.
6.20 “Trzej bohaterowie.
Następczyni 		
tronu” film fab.
7.45 “Pionowa” film fab.
9.00 “Owłosione
choinki” film fab.
10.25 “Bohater”
film fab.
11.45 “Czarodziej”
film fab.
13.15 “Czasowe
trudności” film fab.
14.35 “Widmo” film fab.
16.30 “Nie żegnamy
się” film fab.
18.20 “Walc jarzębinowy”
film fab.
20.00 “Niezwyciężalny”
film fab.
21.25 “Jardy” film fab.
23.00 “Czołgi” film fab.

7.00, 12.45 Sprzedawcy
samochodów
7.55, 19.00 Jak to działa?
8.25 Jak to zrobione?
9.20, 11.45, 20.00 		
Ratownicy
skarbów
9.50 Złoto garażów
10.20, 18.30 		
Zapomniana i
pochowana
10.50 Tajemnice historii
13.40 Kolej na Alasce
15.30 Edd Staford
16.30 Jak to zrobione?
17.00 Niezwykłe domy
na wodzie
18.00 Legendarne 		
miejsca
19.30 Jak to zrobione?
21.00 Tajemnice historii
22.00 “Volkswagen”
produkcja
samochodów
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6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.02 Dzień dobry, Litwo
6.30 Wiadomości
9.15 S. “Jessica Flecer”
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
15.00 Wiadomości
15.25 To kino
16.30 Tańczy Litwa
16.40 S. “Wszystko
dla pań”
17.30 Wiadomości
18.00 Co i dlaczego?
18.30 Wszyscy mówią
19.30 Kuchnia Beaty
20.30 Panorama
21.00 Temat dnia
21.30 Złoty umysł
23.00 Thriller
01.00 “Egzamin
końcowy”
dramat

6.10 S. “Od serca
do serca”
7.30 S. anim.
8.00 S. “Walker,
strażnik Teksasu”
10.00 S. “Policja 		
Rozenheima”
11.00 S. “Monika
potrzebuje
miłości”
11.30 S. “Wróżka”
13.30 S. “Zniewolona”
14.30 S. “Sierotki”
15.30 S. “Dzikie miasto”
16.00 Dobry wieczór,
Litwo
17.30 Show rozmów i
eksperymentów
18.30 Wiadomości
19.30 KK2
21.00 “Mobius”
thriller
23.15 “Destrukcja”
dramat

TELEWIZJA/PIĄTEK

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05 Program muz.
6.45 Pytanko.lt
7.00 Zupa naukowa
7.30, 15.50 S. anim.
8.45 Encyklopedia
Gustawa
9.15 Dzień dobry, Litwo
12.00 Wiadomości DW
po rosyjsku
12.15 Rosyjska ulica
12.40 7 dni Kowna
13.05 Legendy
14.00 S. dok.
14.55 S. dok. “Nasze
miasteczka”
16.40 S. “Znajdź mnie
w Paryżu”
17.05 S. “Bliźniaczki”
17.55 Trzy minuty 		
poezji
18.00 W przerwie (nie)
oklaskujemy
18.30 Detektywi historii
19.20 Przypomnijmy
19.30 Dzień kultury
20.30 Panorama
21.00 Temat dnia
21.30 “Mężczyzna o
imieniu Ove”
dramat
23.25 Koncert
00.30 Wiadomości DW
po rosyjsku
00.45 Dziś na świecie

6.25, 15.00 S. anim.
7.55 Kryminalna
dokumentalistyka
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 “Ratatuj”
komedia
21.45 “Piraci Karaibów”
film fab.

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 Program
sportowy
21.30 “Rocky” film fab.
23.55 “Peacemaker”
thriller

6.00, 12.30 Program
aktualnych
rozmów
7.00 Program
o stylu życia
8.00 Życie. Program o
stylu życia
9.30 Konferencja
prasowa
10.00 Nowy dzień
12.00, 14.45 TV sklep
12.15 Tyle wiadomości
13.00 Nowy dzień
15.00 S. “Wojny
policyjne”
16.00, 18.00 Reporter
17.00 S. “Gwiazda,
wskazująca 		
drogę”
18.30 Film dok.
19.30 Szlak Bałtycki
20.00, 22.30 Reporter
20.20, 22.50 Sport
21.00 S. “Lekarz kobiet”
22.00 Nowy dzień
23.00 BUSHIDO KOK
2020
23.30 Inne rozmowy

6.30, 16.30 S. “CSI:
kryminolodzy”
7.30 S. “Kobra 11”
8.30, 10.30 S. anim.
9.00 “Przewodnik 		
budowlany”
9.30 S. “Bibliotekarze”
11.30 “Topmodele”
13.30 S. “Współczesna
rodzina”
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14.30 S. “Sasza i Tania”
15.00 S. “Kobra 11”
17.00 S. “Univer”
18.00 S. “Współczesna
rodzina”
19.00 S. “Swatowie”
21.00 Wiadomości
22.00 “Surogaci”
film fab.
23.50 “Piła 6” film fab.

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”
15.30, 19.50 S. 		
“Candice Renoir”
16.40 S. “Bądź ze mną”
17.10 S. “Biały - kolor
miłości”
18.45 S. “Pożyczona
miłość”
21.00 “Dopóki jesteśmy
żywi” detektyw
23.30 “Most 9” 		
detektyw

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
9.40 Bądźmy razem w
domu
10.15 Magazyn śledczy
Anity Gargas
10.45 Okrasa łamie
przepisy
11.15 S. “Komisarz
Alex”
12.05 S. “Ojciec 		
Mateusz”
13.00 Wiadomości
13.10 Agrobiznes
13.35 Magazyn 		
Rolniczy.
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”
teleturniej
20.30 Wiadomości
21.35 “Ośmiu
wspaniałych”
reality show
22.30 “Ślicznotka z
Memphis” film fab.
00.30 “Most na Renie”
dramat

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 “Podróże pana
Kleksa” film
przygodowy
15.25 Szlakiem 		
Kolberga
15.50 “Niemcy”
spektakl
17.55 S. “Duma
i uprzedzenie”
18.50 “Historia na ten
czas”
19.00 “Reżyserzy”
19.55 Koncert
21.00, 1.00 “Myśli na
ten czas”
21.05 “Co dalej?”
21.20 “Brazil” dramat
00.00 “Sami Yaffa Sound Tracker”

7.10 “Leśniczówka”
7.30 Magazyn śledczy
Anity Gargas
8.00 “Czy wiesz, że... “
8.05 S. “Magiczne
drzewo”
9.00 Pytanie
na śniadanie
12.40 S. “Na sygnale”
13.15 Wiadomości
13.30 Wilnoteka
13.50 Polonia 24
14.10 “Co dalej?”
14.25 S. “Życie nad
rozlewiskiem”
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15.20 S. “M jak miłość”
17.30 S. “Korona 		
królów”
18.00 “Domisie”
program
dla dzieci
18.30 Teleexpress
18.55 “Teściowe i 		
synowe. Kto tu
rządzi?”
19.25 Okrasa łamie
przepisy
19.55 “Wszystko przed
nami” telenowela
20.25 Magazyn z 		
Ameryki
20.45 Dobranocka
21.00 Wiadomości
21.45 S. “Na dobre
i na złe”
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”
9.10 “Minęła 8”
10.10 “Minęła 9”
11.00 Serwis Info Dzień
16.30 Info Dzień
18.00 “Teleexpress”
18.15 “Teleexpress
Extra”
18.30 “O co chodzi”
19.00 Panorama
19.21 Panorama opinii
19.35 “O tym się mówi”
20.30 Wiadomości
21.00 Gość 		
Wiadomości
21.15 “Forum”
22.00 “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
8.10 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 S. dok. “Wojna
stuletnia”
17.55 “Jak było?” prog.
publicystyczny
18.30 “Ex Libris”
18.55 Historia Polski
19.45 “Co dalej”
20.00 S. “Czas honoru”
21.00 “Polskie 100 lat”
21.30 “Wywiad z 		
Ballmeyerem”
spektakl
23.00 Historia na ten
czas
23.05 “Archiwum
zimnej wojny”
23.40 “Szerokie tory”

7.00 “Świt nadziei”
film dok.
7.50 “Łaska niepojęta”
koncert zespołu
Billy Gaithera
8.25 Film dok.
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 S. anim.
10.10 “Z wędką nad
wodę w Polskę i
świat”
10.35 Święty
na każdy dzień
10.45 “Duc in altum”
11.00 Informacje dnia
11.15 “...a hańdownych
czasów żodyn już
nie wróci”
widowisko
12.25 “Głos Polski”
12.35 “Moja Mongolia”
film dok.
13.00, 19.00 Modlitwa
“Regina Coeli”
13.03 Informacje dnia
13.20 Film anim.
13.55 “Ojciec Klemens
Vismara”
film dok.
14.30 Msza Święta z
Jasnej Góry
15.30 “Filmowe

życiorysy”
15.45 “100 cudownych
miejsc na świecie”
15.55 “Słowo Życia”
16.00 Koronka do 		
Miłosierdzia 		
Bożego
16.20 “Mocni w wierze”
16.50 “Ma się
rozumieć”
17.00 Informacje dnia
17.10 “7. sakrament”
17.35 “Świat na
wyciągnięcie ręki”
18.00 “Misjonarze 		
Afryki - ojcowie
biali” (6) reportaż
18.15 “Mój brat papież”
film dok.
18.30 “Okiem kamery”
19.05 Informacje dnia
19.15 “Westerplatte
Młodych”
19.55 “Niedziela”
20.00 “Warto 		
zauważyć...”
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 S. “Ziemia 		
Obiecana”
00.00 “Rotmistrz 		
Pilecki przywrócenie
pamięci” film dok.
00.30 “Pustynia Boga”
film dok.

6.00 Dzień dobry
9.00 Żyj zdrowo!
10.00 Modny wyrok
11.10 Pobierzmy się
11.55 S. “Szef”
13.30 “Na wojnie jak na
wojnie” film fab.
15.05 S. “Zgodnie z
prawem wojny 2”
18.50 Pole cudów
20.00 S. “Silna zbroja”
21.55 S. “Urlop z
powodu obrażeń”

7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
13.00, 16.00, 18.00,
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20.30 Nasze
wiadomości
9.10 Teoria spiskowa
9.55 Żyć zdrowo
11.10 S. “Ubojnia siła”
12.10 Modny wyrok
13.10 S. “Żyć dalej”
15.15 Pobierzmy się!
16.20 Przycisk pomocy
16.40 Męskie. Żeńskie
18.50 Pole Cudów
20.00 Czas
21.10 Dodatek powodzenie
21.15 Film fab.
23.20 “Co? Gdzie? 		
Kiedy?” na 		
Białorusi
00.50 Wieczorowy
Unplugged
01.35 Przycisk pomocy.

7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.45 		
Dzisiaj
6.00 S. “Powrót 		
Muchtara”
8.25 S. “Ulica
odlewnicza”
10.25 S. “Znaki
przeznaczenia 3”
13.25 Miejsce
spotkania
15.35 Ty nie uwierzysz!
16.30 Zakręt nad
wodami Atlantyku
19.45 “Pies 4” film fab.
00.20 NTV widowisko
“Koniec świata”

6.00 “Siedemnaście
chwil wiosny”
film fab.
9.30, 18.00, 1.0 		
Tajemnice
naszego kina
10.15 “Przekąska na
kółkach” film fab.
12.15 “Dziwni dorośli”
film fab.
14.00 “Oligarcha”
film fab.
16.25 “Bajki starego
czarodzieja”
film fab.
18.50 “Czerwony upał”
film fab.
20.50 “Człowiek orkiestra”		
film fab.

29

22.35 “Czarny tulipan”
film fab.

6.00 “Pamiętam - nie
pamiętam”
film fab.
7.15 “Owce i wilki”
film fab.
8.40 “Nauczycielka”
film fab.
10.50 “Lód” film fab.
12.45 “Halo! Wakacje!”
film fab.
14.20 “Dżungle”
film fab.
15.45 “Miłość w New
Jorku 3” film fab.
17.05 “Śniadanie u
tatusia” film fab.
18.35 “Kochany ojcze”
film fab.
20.00 “Śledczy”		
film fab.
21.45 “Dobry chłopczyk”
film fab.
23.20 “Zimne tango”
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 Ratownicy
skarbów
9.50 Złoto garażów
10.20 Zapomniana i
pochowana
10.50 Tajemnice historii
11.45 Ratownicy
skarbów
13.40 Kolej na Alasce
14.35 Alaska. Ostatnia
granica
15.30 Edd Staford
16.30 Jak to zrobione?
17.00 Niezwykłe domy
na wodzie
18.00 Legendarne 		
miejsca
19.00 Jak to działa?
19.30 Jak to zrobione?
20.00 Ratownicy
skarbów
21.00 Alaska. Rodzina
z lasu
22.00 Kodeks dzikiej
przyrody
23.00 Złota
gorączka
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6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05 Historie rzeczy
7.05 Dżungle rozumu
7.35 “Mumia Dumis i
sfinks Shakaby”
komedia
9.00 Dzień dobry, Litwo
9.05 Program rozmów
9.30 Weranda.
10.05 Kuchnia Beaty
11.15 S. dok.
12.00 Dokumentalistyka
świata
13.50 S. “Jessica 		
Fletcher”
15.28 Loteria “Keno
Lotto”
15.30 Wiadomości
15.45 Koncert życzeń
17.30 Wiadomości
18.00 Okno na władzę
18.30 Wieczór z Edytą
19.30 Styl
20.25 Loterie “Keno
Lotto” i “Jega”
20.30 Panorama.
21.00 Koncert.
22.50 “Bez wątpliwości,
na pewno”
komedia

7.00 S. anim.
10.05 “Królestwo żab”
film anim.
11.55 “Monte Carlo”
komedia
14.10 “Delfin Bernie”
film fab
16.00 “Ochrona
głupców” film fab.
17.55 Świat zwierząt
18.30 Wiadomości
19.30 “Shrek 3” film
anim.
21.15 “Pixels” komedia
23.25 “Sąsiedzi”
komedia

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05 Dajmy czadu!
7.30 Złoty umysł
8.45 Pytanko
9.00 Film dok.
9.30 Patriarchowie
przyrody

10.00 Tu jest kino
10.30 W przerwie (nie)
oklaskujemy
11.00 Album Wileńskie
11.30 Zeszyt Wileński
12.00 Trembita
12.30 Rosyjska ulica
13.00 Na zdrowie!
13.30 Film dok.
14.00 Dwa głosy - 		
jedno serce
16.00 Dojrzałe
rozmowy
16.30 Dżungle rozumu
17.00 Spytajcie lekarza
18.00 Dużym planem
18.55 Film dok.
19.45 S. “Tam, gdzie
dom”
20.30 Panorama
21.00 Historyczne
mistrzostwa
świata FIFA
22.55 Koncert

6.30 S. anim.
8.30 Historie kuchenne
9.00 Ale smacznie
9.30 Przedszkole
tatusia
10.00 Bądź zdrów!
10.30 Pięciogwiazdkowe
mieszkanie
11.00 Film anim.
12.45 “Piękna i 		
Sebastian”
komedia
14.40 “Nieprawdziwa
zakonnica”
film fab.
16.45 Bitwa 		
ekstrasensów
18.30 Wiadomości TV3
19.25 “Eurojackpot”
19.30 Tv gra “galVOK”
21.00 “Podwodny
horyzont” dramat
23.05 “Prorok” thriller

6.00 S. “Ale numer!”
7.30 S. “Detektyw
zapachów”
8.30 S. “Ale numer!”
9.00 Program sportowy
10.00 Jedziemy!
10.30 S. dok.
11.30 S. “Spec. Oddział.
Zostają silniejsi”
12.35 Program

kulinarny
13.30 Dokumentalistyka
14.30 Bitwa
ekstrasensów
17.00 Kryminalna
publicystyka
18.20 S. “Detektyw
zapachów”
19.30 Muzyczne show
22.50 “Kowboje i
przybysze” thriller

7.00 S. “Kochana, ja
oddzwonię”
7.20 TV Europa
przedstawia
7.55 Inne rozmowy
9.00 “BUSHIDO KOK
2020”
9.30 W świecie
koszykówki
10.00 O przyjemnościach
łaźni
10.30 Szlak Bałtycki
11.00 Program o stylu
życia
12.00 S. “Gwiazda
wskazująca 		
drogę”
14.00 S. “Dwór”
15.00 Trzymajcie się
16.00 Wiadomości
16.30 W rytmie nauki
16.50 Nasze małe
zwycięstwa
17.00 Program o stylu
życia
18.00 Wiadomości
18.30 Film dok.
19.00 S. “Jesteś moja”
20.00 Wiadomości
20.30 S. “Głuchariow”
22.30 Wiadomości
23.00 Trzymajcie się
0.00 S. “Jesteś moja”

6.30 “Wyzwanie
złamanej czaszki”
7.30 “Przetrwać na
Jukonie”
8.30 S. anim.
9.00 “Na jednym końcu
haczyk”
9.30 “Przewodnik 		
budowlany”
10.00 “Autopilot”
10.30 “Igrzyska
litewskich szkół”
11.00 S. “Przeklęci II”
12.00 S. “Cel”
13.00 S. dok.

14.00 “Przetrwanie”
15.00 “Lodowa droga”
16.00 “Przetrwać na
Jukonie”
17.00 “Magazynowe
wojny”
18.00 “Ekspedycja z
Stevem 		
Backshallem”
19.05 “Talenty 		
Ameryki”
20.05 Show dobrego
wieczoru
21.00 Wiadomości.
22.00 “Katedra piły”
komedia
00.50 “Obce ciało”
thriller

6.00, 13.00 S. “Ślepa”
7.30 “Zważeni i
szczęśliwi”
8.30 “Doktor Oz”
9.30 S. “Ojciec 		
Mateusz”
10.45 Kulinarne show
11.45, 13.05 Film dok.
14.45 Dom zdrowia
15.30 Telesklep
15.45 S. “Serduszko
moje”
17.45 S. “Intrygi
zakazanego 		
miasta”
18.50 S. “Ślepa”
19.50 S. “Wróżka”
21.00 “Miejsce
przestępstwa Hamburg”
detektyw
22.55 “Tysiąc mil do
ciebie” film fab.

6.30 Sprawa dla
reportera
7.20 Rok w ogrodzie
8.00 Transmisja Mszy
Świętej z 		
Sanktuarium 		
Bożego 		
Miłosierdzia w
Łagiewnikach
8.40 S. dok.
9.00 Pełnosprawni
9.25 wojsko-polskie.pl
9.55 Studio Raban
10.20 Rodzinny ekspres
10.50 “O jeden most za
daleko” dramat
12.30 S. “Dziewczyny
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ze Lwowa”
13.35 Fascynujący
świat
14.35 Okrasa łamie
przepisy
15.05 Z pamięci
15.10 Jak to działa
15.40 Postaw na milion
16.05 S. “Stulecie 		
Winnych”
17.00 To był rok!
18.00 Teleexpress
18.25 “Jaka to
melodia?”
teleturniej
19.25 “Postaw na 		
milion” teleturniej
20.25 Sport
20.30 Wiadomości
21.10 ALARM!
21.35 S. “Komisarz
Alex”
22.35 “Kryptonim 		
HHhH” film fab.
00.35 “Zabić, jak to
łatwo powiedzieć”
film akcji

8.00 “Ballady Bułata
Okudżawy”
9.10 S. “Wojna
domowa”
10.05 “Esterhazy”
film anim.
10.30 “Co dalej?”
10.55 Koncert
11.50 “Wielka
architektura”
film dok.
13.30 “Paryż na 		
bosaka” komedia
15.05 “10. 		
Międzynarodowy
Konkurs Wokalny
im. Stanisława
Moniuszki”
16.00 Wydarzenie
aktualne
16.20 “Przeżyliśmy
wojnę” dramat
18.30 “Francuskie
electro” film dok.
19.30 “Lekkość bytu”
19.55 Koncert
21.00 “Myśli na ten
czas”
21.10 “Złota dama”
film fab.
23.00 Myśli na ten czas
23.15 “Świadkowie
Putina”
01.10 “Rób, co należy”
dramat
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7.10 S. “Barwy
szczęścia”
8.10 S. “Dziewczyna
i chłopak”
9.00 Pytanie
na śniadanie
12.35 Polonia 24
13.00 S. “Życie nad
rozlewiskiem”
13.50 S. “Ojciec
Mateusz”
14.40 S. “Na dobre
i na złe”
15.40 Kabaret
za kulisami
16.40 Wolny Ekran
17.00 Kulturalni PL
18.00 Słownik
polsko@polski
18.30 Teleexpress
18.55 S. “M jak miłość”
19.45 “Widowisko
muzyczne”
20.45 Dobranocka
21.00 Wiadomości
21.45 S. “Młody
Piłsudski”
22.40 Reality show
23.35 S. “Kariera 		
Nikodema 		
Dyzmy”

6.55 “Serwis Info
Poranek”
10.15 “Salon
dziennikarski”
11.00 “Serwis Info
Dzień weekend”
16.00 Debata
TVP INFO
16.30 Info Dzień
18.00 “Teleexpress”
18.15 “Teleexpress
Extra”
18.30 “Studio Wschód”
19.00 Panorama
19.20 “Serwis Info
Wieczór weekend”
19.30 “Kobiecym
okiem”
20.30 Wiadomości
21.00 Gość 		
Wiadomości
21.15 “Minęła 20.”
22.00 “Nie da się
ukryć”
22.30 Flesz Info
Wieczór
22.40 STUDIO LOTTO
22.50 “Studio Polska”
00.30 Info Wieczór.

7.55 “Był taki dzień”
8.05 S. dok.
9.05 “Poszukiwacze
skarbów”
10.00 S. “Zaklęty Dwór”
11.05 Okrasa łamie
przepisy
11.35, 12.40 S. dok.
12.40 S. dok. 		
“Opowieść o
Chinach”
13.50 S. dok.
14.45 “Polskie 100 lat”
15.20 “Podróże
z historią”
15.50 “Tajemnice
włoskich miast”
film dok.
16.50 “Spór o historię”
17.35 “Tajemniczy
Księżyc” film dok.
18.40 “Kuchnia 		
Jagiellonów”
19.05 S. “Stulecie 		
Winnych”
20.00 “Jedyny Taki
Wykrywacz 		
Uśpionego 		
Zabójcy”
dokument fab.
21.00 S. dok.
22.00 Kalendarium
1920
22.10 S. “Oficer”
23.20 “Historia w 		
postaciach
zapisana”
01.00 “Pamięć obozów”
film dok.

7.00 S. “Ziemia
Obiecana”
7.50 “Rotmistrz Pilecki
- przywrócenie
pamięci” film dok.
8.20 “Pustynia Boga”
film dok.
8.50 “Kolory świętości”.
8.55 “Świat
w obrazach”
9.00 Informacje dnia
9.15 “Westerplatte
Młodych”
9.55 Słowo Życia
10.00 Telewizyjny 		
Uniwersytet 		
Biblijny
11.00 Informacje dnia
11.15 “Retrospekcja”
11.20, 20.25 Święty na

każdy dzień
11.25 “Myśląc 		
Ojczyzna”
11.35, 22.40 “Polski
punkt widzenia”
12.00 “Kropelka
radości”
13.00, 19.00 Modlitwa
“Regina Coeli”
13.03 Informacje dnia.
13.20 “Warto
zauważyć...”
13.50 “Porady
medyczne
bonifratrów”
14.20 “Ocalić od
zapomnienia”
14.30 Msza Święta z
Jasnej Góry
15.30 “Niedziela”
15.35 Film dok.
16.25 Święty na każdy
dzień
16.30 “Wierzę w Boga”
17.00 Informacje dnia
17.10 Film dok.
18.00 Z Parlamentu
Europejskiego
18.30 “Okiem kamery”
19.05 Informacje dnia
19.15 “Rozmowy
niedokończone”
20.30 Katecheza 		
ks. bp. Antoniego
Długosza
21.00 Informacje dnia
(wydanie główne)
21.20 Modlitwa
różańcowa
21.50 “Myśląc Ojczyzna”
22.00 Apel Jasnogórski
22.20 Informacje dnia
23.00 S. “Mojżesz - 10
przykazań”
23.55 Film dok.

6.15 Dzień zwycięstwa
10.00 Przemówienie
prezydenta Rosji
Władimira Putina
10.25 S. “Dywersant”
14.30 “Żołnierze”
film fab.
16.10 Koncert
17.55 S. “Dywersant.
Krym”
18.55 Minuta ciszy
19.05 S. “Dywersant.
Krym”
21.55 “Do boju idą
starcy” film fab.
23.35 “Dworzec 		
Białoruski”

7-8/05/2020
film fab.
01.05 Dzisiaj wieczorem

7.00 “Piosenki o
wojnie”
7.30 “Wielkie Z		
zwycięstwo” (5)
film dok.
8.00 Nasz poranek
10.00, 13.00, 16.00,
20.00 Nasze
wiadomości
10.20 “Pierwszy dzień
Pokoju”
10.55 “Pieśni Wielkiego
Zwycięstwa”
koncert
12.00 “Dywersant”
film fab.
16.35 “Oficerowie”
film fab.
18.20 “Do boju idą tylko
starcy” film fab.
21.05 Meteoprzewodnik.
21.30 “Dywersant.
Krym” film fab.

6.05 S. “Powrót
Muchtara”
8.00, 10.00, 16.00 		
Dzisiaj
8.20 S. “Ulica
odlewnicza”
10.00 Przemówienie
prezydenta Rosji
Władimira Putina
10.50 Parada zwycięstwa
11.05 Konsekracja
11.20 “Siekiera” film
fab.
13.15 “Miedziane 		
słowo” film fab.
18.56 Minuta ciszy
19.04 Dzisiaj
19.35 “Aloszka” film fab.
22.00 Dzisiaj
22.10 “Aloszka” film fab.

6.00 “Siedemnaście
chwil wiosny”
film fab.
9.30, 18.00, 1.00 		
Tajemnice
naszego kina
10.15 “Czerwony upał”
film fab.
12.15 “Człowiek -
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orkiestra” film
fab.
14.00 “Czarny tulipan”
film fab.
16.25 “Opowieść o
strzelcu Fedocie”
film fab.
18.50 “Blef” film fab.
20.50 “Nieszczęśliwi”
film fab.
22.35 “Bumer” film fab.

6.00 “Miłostki
błahostki” film fab.
7.45 “Zadzwońcie 		
Miszkinowi”
film fab.
9.10 “Skarby O. K.”
film fab.
10.55 “Hurra! Wakacje!”
film fab.
12.35 “Niezwyciężalny”
film fab.
14.05 “Jedną lewą”
film fab.
15.25 “Siedem kolacji”
film fab.
16.55 “Sąd niebiański”
film fab.
18.30 “Polarny rejs”
film fab.
20.00 “Super Bobrowie”
film fab.
21.25 “Jardy” film fab.
23.00 “Barmen” film fab.

7.00 Jak to zrobione?
8.20 Tajemnice historii
10.15 Jak to zrobione?
10.40 Kolej na Alasce
12.40 Złota
gorączka
14.35 Kierowcy
ciężarówek
16.35 Jak to działa?
17.00 Nieznana 		
ekspedycja
18.00 Złoto garażów
19.00 Ratownicy
skarbów
20.00 Sprzedawcy
samochodów
21.00 Co dzieje się na
Ziemi?
22.00 Nieznana
ekspedycja
23.00 Mistrz reaguje na
katastrofy
0.00 Kodeks dzikiej
przyrody

32

7-8/05/2020

TELEWIZJA/NIEDZIELA
23.50 “Prześladowany
lekarz. Zemsta
pacjenta” dramat

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05 Ekspedycja
narodowa
7.05 Świąteczne myśli
7.30 Pytanko
8.05 Na zdrowie
8.30 Poranny
przekładaniec
9.00 Film przygodowy
10.05 Encyklopedia
Gustawa
10.30 Dzieci tysiąclecia
11.30 Nasze zwierzęta
12.00 Myśli świąteczne
12.55 Dokumentalistyka
świata
13.45 S. “Agatha
Poirot”
15.28 Loteria “Keno
Lotto”
15.30 Wiadomości
15.30 Historyczna
publicystyka
16.35 Naczynia świata
17.30 Wiadomości
18.00 Dajmy czadu!
19.30 Kraina marzeń
20.25 Loterie “Keno
Lotto” i “Jega”
20.30 Panorama
21.00 Tydzień z
wiadomościami
rowerowymi
21.30 S. “Niedobra
dziewczynka”
22.30 “Różowa
pantera” komedia
0.00 “Drużyna marzeń”
thriller

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05 Koncert
7.30 Słowo
chrześcijanina
7.45 Świadkowie
zmartwychwstania
8.00 Droga. Dla
protestantów
8.30 Menora
9.00 Litwa światowa
10.00 Odblaski
10.30 Litwa naszymi
ustami
11.00 Stop linia
11.30 7 dni Kowna.
12.00 Linia. Kolor. 		
Forma
12.30 Msza św. ze
świątyni 		
Miłosierdzia 		
Bożego
13.40 Świąteczne myśli
14.05 Zupa naukowa
14.30 Euromaxx
15.00 Teatr
16.00 Liga talentów
muzycznych 2019
17.30 Weranda
17.55 Kulturalnie z
Nomedą
18.50 Nasze
miasteczka
19.45 S. “Tam, gdzie
dom”
20.30 Panorama
21.00 Historyczne
mistrzostwa
świata FIFA
23.40 Koncert

6.45 S. anim.
9.50 “Prądy zanikają”
film anim.
11.30 “Szalone
melodie”
film fab.
13.20 “Polowanie na
dzikich ludzi”
komedia
15.25 “Larry Crowne”
komedia
17.30 Teleloto
18.30 Wiadomości
19.30 Muzyczne show
22.00 “Wielka
siódemka”
film fab.
00.45 “Nieproszone
gości” dramat

6.00 Drzewo zdrowia
7.00 Filmy anim.
8.30 Sady marzeń
9.00 La Maistas
10.00 Świat według
kobiet
11.00 Sady marzeń
12.00 “Tarzan” film anim.
13.45 “Piękna i 		
Sebastian”
komedia
15.35 “Narzeczeni”
komedia
17.25 “To - my” dramat
18.30 Wiadomości TV3
19.30 “Talenty Litwy.
Super dzieci”
21.30 “Oblężenie 		
Olimpu” thriller

6.30 Program sportowy
7.30 S. “Detektyw 		
zapachów”
8.30 Róg tura
9.00 Program sportowy
10.00 Jedziemy!
10.30 S. dok.
11.30 S. “Spec. Oddział.
Zostają silniejsi”
12.35 Program
kulinarny
13.30 Dokumentalistyka
14.35 Bitwa
ekstrasensów
17.00 Kryminalna
publicystyka
18.20 S. “Detektyw
zapachów”
19.30 “Zamienić się
miejscami”
komedia
21.50 S. “Przemytnicy
narkotyków”
23.05 S. “Wilki wojny”

7.00 S. “Głuchariow”
8.00 Bałtycki Szlak
8.30 Akademia wsi
9.00 Program kulinarny
10.00 Program dla
rybaków
11.00 W rytmie nauki
11.20 Nasze małe 		
zwycięstwa
11.30 W świecie
koszykówki
12.00 S. “Gwiazda
wskazująca 		
drogę”
14.00 S. “Dwór”
15.00 Trzymajcie się
16.00 Wiadomości
16.30, 21.30 24/7
17.30 Nowy dzień
18.00 Wiadomości
18.30 Film dok.
19.00 S. “Jesteś moja”
20.00 Wiadomości
20.30 S. “Jesteś moja”
22.30 Wiadomości
23.00 Trzymajcie się

6.30 “Cel”
7.30, 16.00 “Przetrwać

na Jukonie”
8.30 S. anim.
9.00 “Zwierzęca mania”
9.30 “Na jednym końcu
haczyk”
10.00 S. dok.
10.30 “Śmieszne
obrazki z
amerykańskich
domów’”
11.00 S. “Przeklęci II”
12.00 “Cel”
13.00 S. dok.
14.00 “Przetrwanie”
15.00 “Lodowa droga”
17.00 “Magazynowe
wojny”
18.00 “Ekspedycja z
Stevem 		
Backshallem”
19.05 “Talenty 		
Ameryki”
21.00 Wiadomości
22.00 “Kopalnie króla
Salomona”
film fab.

6.00, 18.50 S. “Ślepa”
7.30 “Zważeni i
szczęśliwi”
8.30 “Doktor Oz”
9.30 S. “Ojciec 		
Mateusz”
10.45 Kulinarne show
11.45 Film dok.
13.00 Pozdrowienia
15.45 S. “Serduszko
moje”
17.45 S. “Intrygi
zakazanego
miasta”
19.50 S. “Wróżka”
21.00 “Serena” dramat
23.10 “Bel Canto”
dramat

7.05 Słownik
polsko@polski
7.35 wojsko-polskie.pl
8.00 Transmisja Mszy
Świętej
9.00 Tydzień
9.30 Zakochaj się w
Polsce
10.00 “Ziarno”
10.35 S. “Noce i dnie”
11.30 “Uroczystość św.
Stanisława, 		
Biskupa i 		
Męczennika,
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patrona Polski”
12.55, 13.15 Między
ziemią a niebem
13.00 “Regina Coeli”
13.50 “Misja w Afryce”
14.10 S. dok. “Wielkie
rzeki świata”
15.25 Z pamięci
15.35 Weterynarze z
sercem
16.10 S. “Komisarz
Alex”
17.05 “Postaw na 		
milion” teleturniej
18.00 Teleexpress
18.30 Reality show
19.30 Jaka to melodia?
20.30 Wiadomości
21.20 S. “Stulecie 		
Winnych”
22.15 To był rok!
23.25 “Miłość w 		
Seattle”
film obycz.
01.15 “Kryptonim 		
HHhH” film fab.

8.00 Teledyski
8.30 Myśli na ten czas
8.40 “Liturgia 		
Prawosławna
cerkiew 		
Zmartwychwstania”
9.00 “Liturgia
greckokatolicka
z parafii pw. 		
Podwyższenia
Krzyża 		
Pańskiego 		
we Wrocławiu”
11.00 “Spotkania z
muzyką”
12.05, 17.40 Film anim.
12.50 “Złota dama”
film fab.
14.45 “Eugeniusz 		
Oniegin” opera
18.00 “Niedziela z... “
21.05 Myśli na ten czas
21.10 “2020. Czas
nieznany”
21.40 “Wściekły Byk”
dramat
23.55 “Podróż”
spektakl

7.25 The Extra Mile
7.50 “Powroty”
8.10 S. “Dziewczyna i
chłopak”

KURIER WILENSKI

9.00 Pytanie
na śniadanie
12.55, 13.15 Między
ziemią a niebem
13.00 Regina Coeli
15.05 Z pamięci
15.15 S. “Kariera
Nikodema
Dyzmy”
16.20 Koncert
17.10 “Powroty”
17.30 S. “Leśniczówka”
18.30 Teleexpress
18.55 S. “M jak miłość”
19.45 “Czy wiesz, że...”
prog. edukacyjny
29.50 Dobranocka
20.00 Msza Święta w
intencji Ofiar
Katastrofy
Smoleńskiej
21.00 Wiadomości
21.55 S. “Zniewolona”
22.50 “Igraszki z
diabłem” spektakl
00.35 “Niedziela z... “

6.55 Serwis Info
Poranek
10.50 “Woronicza 17”
11.55 “Kasta”
12.35 Serwis Info
Dzień weekend
12.50 “Salon
dziennikarski”
13.30 Serwis Info
Dzień weekend
16.00 “Debata Senior”
16.30 “Okiem wiary”
17.30 Info Dzień
18.00 “Teleexpress”
18.15 “Teleexpress
Extra”
18.30 “Teleexpress
na deser”
19.00 Panorama
19.20 Serwis Info
Wieczór weekend
19.30 “Studio Zachód”
20.00 “Głębia
ostrości”
20.30 Wiadomości
21.00 Gość
Wiadomości
21.15 “Minęła 20.”
22.00 “W pełnym
świetle”
22.25 Flesz Info 		
Wieczór
22.40 STUDIO LOTTO
22.50 “Strefa starcia”
00.00 Info Wieczór
00.20 “Nie da się
ukryć Extra”
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7.55 “Był taki dzień”
8.00 S. dok.
9.00 “Góry Jana Pawła
II” film dok.
10.10 S. “Zaklęty Dwór”
11.10 Okrasa łamie
przepisy
11.45 S. dok.
12.45 “Ziemia: świat
zwierząt” esej dok.
13.45 “Lodowa planeta”
14.50 Kuchnia 		
Jagiellonów
15.30 “Gdziekolwiek
jesteś panie
prezydencie”
film fab.
17.10 “Wisła od źródła
do ujścia” film dok.
18.05 Polska i świat z
historią w tle
18.20 “Szabla Polska”
18.55 S. “Stulecie 		
Winnych”
19.50 “Orzeł i
chryzantema”
film dok.
21.00 S. “Wojna 		
wietnamska”
22.15 “Most na rzece
Kwai” dramat
01.00 “Wybór Polski”
film dok.

7.00 S. “Mojżesz - 10
przykazań”
7.55 “Antarktyda - 		
podróż na kraniec
Ziemi” film dok.
8.45 “Ocalić od
zapomnienia”.
8.50 “Kolory świętości”.
8.55 “Świat 		
w obrazach”
9.00 Słowo Życia
9.05 “Polski 		
punkt widzenia”
9.25 Święty 		
na każdy dzień
9.30 Z Parlamentu
Europejskiego
10.00, 12.20, 21.50 “100
cudownych 		
miejsc na świecie”
10.10 Spotkanie z 		
Magdą Buczek
10.15 Katecheza ks. bp.
Antoniego 		
Długosza
10.30 Msza Święta z

Jasnej Góry
11.35 “Niedziela”
11.40 S. “Cuda Jezusa”
12.30 S. “Drabina 		
Jakubowa”
13.00, 19.00 Modlitwa
“Regina Coeli” z
Watykanu
13.20 “Wieś - to też
Polska”
14.30 “Papież Polak do
rodaków”
14.50 “Niebieskooki
Anioł” film dok.
15.40 Film dok.
16.35 “Ogrody papieskie”
film dok.
17.00 Informacje dnia
17.10 Koncert życzeń
18.00 “Rywałd, 		
Stoczek, Prudnik,
Komańcza” 		
reportaż
18.30 “Okiem kamery”.
19.05 Informacje dnia
19.15 “Rozmowy
niedokończone”
20.00 Msza Święta w
intencji ofiar
katastrofy
smoleńskiej
21.00 Informacje dnia
(wydanie główne)
21.20 Modlitwa
różańcowa
22.00 Apel Jasnogórski
22.20 Informacje dnia
22.40 “Retrospekcja”
22.45 “Sanktuarium
Matki Ubogich w
Banneux” film dok.
23.40 “Tak Go
pamiętam”
00.00 “Jak my to
widzimy - z
daleka widać
lepiej”
00.30 Film dok.

6.30 S. “Anioł stróż”
8.15 Pole cudów
9.20 Zdrowie
10.20 “Energia
zwycięstwa”
film fab.
11.10 Widzieliście 		
nagranie?
15.25 “Biała rosa” 		
komedia
17.00 Kto chce zostać
milionerem?
18.20 Koncert Igora
Matwijenko
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20.25 Dzisiaj
wieczorem
23.20 “Beze mnie”
film fab.

7.00, 9.00, 16.00 Nasze
wiadomości
7.10 “Lecą żurawie”
melodramat
9.10 Niedzielne
kazanie.
9.25 Meteoprzewodnik.
9.45 S. “Anioł Stróż”
13.20 Widzieliście 		
nagranie?
13.55 “Białe Rosy”
film fab.
15.25 Rówieśnicy 		
Zwycięstwa
16.20 Jubileuszowy
koncert Igora
Matwijenko
18.30, 21.20 Dziś
wieczorem
20.00 Kontury
23.00 Klub sportowy
23.20 “Beze mnie”
melodramat

6.20 Loteria “U nas
zwyciężysz”
8.00, 10.00, 16.00 		
Dzisiaj
8.20 S. “Ulica
odlewnicza”
10.25 Odpowiedź
letniskowa
11.35 Kontrola
użytkowników
12.35 Swoja gra
14.20 “Ostatnia bitwa”
film fab.
19.00 Przegląd
tygodnia
20.15 “Ostatni dzień
wojny” film fab.
01.05 Na podstawie
prawdziwych
wydarzeń

6.00 “Siedemnaście
chwil wiosny”
film fab.
9.30, 18.00, 1.00 		
Tajemnice
naszego kina
10.15 “Blef” film fab.
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12.15 “Nieszczęśliwi”
film fab.
14.00 “Bumer” film fab.
16.25 “Zawody
głupców” film fab.
18.50 “Uniwersalny
żołnierz” film fab.
20.50 “Oskar” film fab.
22.35 “Bumer 2” film
fab.

6.15 “Szczęśliwy
wypadek” film fab.
7.45 “Kochany ojcze”
film fab.
9.10 “Ostatni z “Raju”
film fab.
10.40 “Pierwsi” film fab.
12.15 “Mistrzowie.
Szybciej. Wyżej.
Mocniej” film fab.
14.00 “Lód” film fab.
15.55 “Trzej
bohaterowie i
cesarz morza”
film fab.
17.10 “Pamiętam - nie
pamiętam” film fab.
18.25 “Dobry chłopczyk”
film fab.
20.00 “Wakacje
srogiego reżimu”
film fab.
21.50 “Car” film fab.
23.55 “Jardy”
film fab.

7.00 Jak to zrobione?
8.50 Złoto garażów
9.20, 20.00 Ratownicy
skarbów
10.15 Jak to zrobione?
10.40 Sprzedawcy
samochodów
11.40 Zapomniana i
pochowana
12.40 Wojny o
bagaż
14.35 Ratownicy
skarbów
16.35 Jak to działa?
17.00 Cyganie rupieci
18.00 Akcja
ratownictwa
mieszkaniowego
19.00 Złota gorączka
21.00 Niezbadane i
niewyjaśnione
22.00 Kontakt z 		
nieziemskimi
żyjątkami
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21.30 Wiadomości
22.30 “Dług” thriller

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
7.40 Dzień dobry, Litwo!
8.30 Wiadomości
9.00 S. “Jessica
Fletcher”
9.50 S. “Policja
kryminalna
Monachium 36”
10.35 S. “Komisarz
Rex”
11.30 Co i dlaczego?
12.00 Lekcja LRT
13.00 Dzieci Tysiąclecia
13.58, 20.25 Loteria
“Keno Lotto”
14.00 Wiadomości
14.20 Dzień dobry,
Litwo
14.30 Euromaxx
15.25 Program
aktualności
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 Kontrola
użytkowników
20.30 Panorama
21.29 Loteria “Jega”
21.30 Program dyskusji
22.30 Wiadomości
Rowerowe
23.00 S. “Oszuści 1”

6.10 S. “Od serca do
serca”
7.30 S. anim.
8.00 S. “Walker,
strażnik Teksasu”
10.00 S. “Policja
Rozenheima”
11.00 KK2
12.10 S. “Wróżka”
13.30 S. “Zniewolona”
14.30 S. “Sierotki”
15.30 S. “Dzikie miasto”
16.30 Dobry wieczór,
Litwo
17.30 S. “Cudo”
18.30 Wiadomości
19.30 KK2
20.00 Program
o stylu życia
21.00 S. “Monika
potrzebuje
miłości”

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05 Koncert
7.30 Film anim.
8.45 Encyklopedia
Gustawa
9.10, 15.50 Film anim.
9.15 Dzień dobry, Litwo!
12.00 Wiadomości DW
po rosyjsku
12.15 Zeszyt Wileński
12.40 Linia. Kolor. 		
Forma
13.05 Dzień kultury
14.00 Nasze
miasteczka
14.00 Moja Ojczyzna
14.15 Liga talentów
muzycznych 2019
15.40 ... format
16.40 S. “Znajdź mnie
w Paryżu”
17.05 S. “Bliźniaczki”
17.50, 19.25 Szkoła
twórczości
18.00 Tu jest kino
18.30 S. dok.
19.35 Film dok.
20.15 Pytanko.lt
20.30 Panorama
21.00 Temat dnia
21.30 S. “Przed burzą”
23.30 Weranda
00.00 Wiadomości DW
po rosyjsku
00.15 Dziś na świecie

6.25, 15.00 S. anim.
7.55 Sady marzeń
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 Z domu
20.30 S. “Przeklęci II”
21.00 Wieczorne
wiadomości TV3
22.00 “Zmarznięta
ziemia” dramat

6.25 S. “CSI. Miami”
7.20 Reality show
8.35 S. “Ochroniarz”
9.35 S. “Ślad”
10.35 S. “Kobra”
11.35 Dokumentalistyka
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 “Depozytariusz”
thriller
22.55 “Zamienić się
miejscami”
komedia

6.00 Dla rybaków
7.00 Nowy dzień
7.30 Inne rozmowy
8.30, 18.30 Historia
jednego 		
przestępstwa
9.30 Konferencja
prasowa
10.00 W rytmie nauki
10.30 Akademia wsi
11.00 24/7
12.00, 19.30 Program
aktualności
12.30 Nowy dzień
14.45 TV sklep
15.00 S. “Wojny
policyjne”
16.00, 18.00 Reporter
17.00 S. “Gwiazda 		
wskazująca drogę”
18.20, 20.20 Sport
20.00, 22.30 Reporter
21.00 Trzymajcie się
22.00 Program
aktualnych
rozmów
00.00 Inne rozmowy

6.30, 16.30 S. “CSI:
kryminaliści”
7.30 S. “Kobra 11”
8.30 S. anim.
9.00 “Autopilot”

9.30 S. “Bibliotekarze”
10.30 S. anim.
11.30 “Top modele”
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”
21.00 “Transporter 3”
film fab.
23.05 “Piła 8” thriller

6.50 S. “Ojciec 		
Mateusz”
8.00 S. “Dwa serca”
10.00 S. “Ślepa”
12.15 S. “Maria Wern”
13.20 S. “Unforgettable”
14.20 S. “Alice Nevers”
15.30, 19.50 S. 		
“Candice Renoir”
16.40 S. “Bądź ze mną”
17.40 S. “Biały - kolor
miłości”
18.45 S. “Pożyczona
miłość”
21.00 “Norbit” komedia
23.00 S. “Sprawa
honoru”

6.25 S. “Przysięga”
7.15, 15.00 S. “Elif”
8.00 Transmisja Mszy
Świętej
8.40 S. dok.
9.00 Wiadomości
9.08 Kwadrans
polityczny
9.35 Bądźmy razem w
domu
10.15 S. “Ranczo”
11.15 S. “Komisarz
Alex”
12.05 S. “Ojciec 		
Mateusz”
13.00 Wiadomości
13.10 Agrobiznes
13.35 “Magazyn 		
Rolniczy”
13.55 S. dok. “Wielkie
rzeki świata”
16.00 Wiadomości
16.15, 21.15 Alarm!
16.35 “Gra słów. 		
Krzyżówka”
17.05 S. “Przysięga”
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18.00 Teleexpress
18.25 Jaka to melodia?
18.55 Serial fabularny
19.55 “Jeden z
dziesięciu”
teleturniej
20.30 Wiadomości
21.30 S. “Leśniczówka”
22.00 “Marszałek”
spektakl
23.25 “Kuba - rewolucja
od kuchni”
00.25 To był rok!

8.00 “Studio Kultura Rozmowy”
8.15 “Historia na ten
czas”
8.30 S. “Janosik”
9.20 “Co dalej?”
9.40 Film anim
10.00 “Szkoła z TVP”
Klasa I
11.20 “Szkoła z TVP”
Klasa II
12.45 S. “Przeprowadzki”
14.00 “Pan Kleks w
Kosmosie” film
przygodowy
15.30 “Szlakiem 		
Kolberga”
15.55 “Powidoki Marka
Nowakowskiego”
16.15 “Szlakiem miejsc
niezwykłych”
16.25 “W zakopiańskim
stylu”
16.40 S. “Chłopi”
17.30 “Rzecz Polska”
17.45 S. “Duma
i uprzedzenie”
18.50 Historia na ten
czas
19.00 “Kultura duchowa
narodu”
20.05 “Program publ.
20.35 “Z przytupem Krakowiak”
20.50 “Którędy po 		
sztukę”
21.00 Myśli na ten czas
21.05, 0.45 “2020. Czas
nieznany”
21.25 “Panie Dulskie”
film obycz.
23.10 “Lubow - Miłość
po rosyjsku”
film dok.
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7.40 Zwierzaki Czytaki
7.55 Figu Migu
8.05 S. “Magiczne
drzewo”
9.00 Pytanie
na śniadanie
12.35, 19.55 S. “Barwy
szczęścia”
13.05 ROK 1920.
Kalendarium
13.15 Wiadomości
13.30 Magazyn
z Ameryki
13.50 Kulturalni PL
14.50 Historia na		
ten czas
15.00 S. “Młody
Piłsudski”
15.50 “Igraszki z
diabłem” spektakl
17.30 S. “Korona królów”
18.00 Zwierzaki Czytaki
18.15 Figu Migu
18.30 Teleexpress
18.55 Reality show
19.25 “Źródło nadziei”
film dok.
20.25 Nad Niemnem
20.45 Baw się słowami
21.00 Wiadomości
21.45 S. “O mnie się
nie martw”
22.35 “Koronawirus.
Poradnik”
22.45 Polonia 24
23.05 “2020. Czas
nieznany”
23.30 S. “Życie nad
rozlewiskiem”
00.15 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
21.00 Gość
Wiadomości
21.15 “Minęła 20.”
21.40 “Warto

TELEWIZJA/PONIEDZIAŁEK
rozmawiać”
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”
00.50 “Nie da się ukryć
Extra”

7.50 “Był taki dzień”
7.53, 19.40 “Polska
Kronika Filmowa”
8.05 S. “Czas honoru”
9.00 “Szkoła z TVP”
Klasa III
10.00 “Szkoła z TVP”
Klasa V
11.20 “Z naturą na co
dzień”
12.00 “Szkoła z TVP”
Klasa III
13.00 “Szkoła z TVP”
Klasa V
14.25 S. “Polonia 		
Restituta”
15.20 Film fab.
17.00 “Lodowa planeta”
18.00 Było, nie minęło
18.30 Flesz historii
18.50 Historia Polski
20.00 S. “Czas honoru”
21.00 “Historia w 		
postaciach
zapisana”
23.00 Historia na
ten czas
23.05 W pół do Trzeciej
RPW pół do
Trzeciej RP
23.40 “Amerykańskie
dynastie. Klan
Kennedych”
00.35 Film dok.

7.00 S. “Cuda Jezusa”
7.40 “Biegnę całym
swoim sercem”
film dok.
7.55 Film dok.
8.50 “Kolory świętości”
8.55 “Świat
w obrazach”
9.00 Informacje dnia
9.15 “Wieś - to też 		
Polska”
10.25 Słowo Życia
10.30 Z Benedyktem
XVI rok po roku
11.00 Informacje dnia

11.15 “Rozmowy
niedokończone”
12.00 “Spuścizna św.
Wincentego a
Paulo” film dok.
12.25, 14.20, 18.20 “100
cudownych 		
miejsc na świecie”
12.35 “Przyroda w
obiektywie”
12.50 “Kolory
świętości”
12.55, 20.25 Święty na
każdy dzień.
13.00, 19.00 Modlitwa
“Regina Coeli”
13.03 Informacje dnia
13.20 S. anim.
13.50 “Antykultura II:
katolicka nauka
społeczna wobec
antykultury”
film dok.
14.30 Msza Święta z
Jasnej Góry
15.30 “Sanktuarium
Betharram”
film dok.
16.20 “Misja Bilaj”
film dok.
16.50 “Ma się rozumieć”
17.00 Informacje dnia
17.10 “Sanktuaria
polskie”
17.30 “Zew natury”
17.55 “Świadkowie”
18.30 “Okiem kamery”
19.05 Informacje dnia
19.15 “Rozmowy
niedokończone”
20.30 S. anim “Jay
Jay Odrzutowiec”
21.00 Informacje dnia
(wydanie główne)
21.20 Modlitwa
różańcowa
21.50 “Myśląc 		
Ojczyzna”
22.00 Apel Jasnogórski
22.20 Informacje dnia.
23.00 “Stan
bezpieczeństwa
państwa”
23.10 S. “Mojżesz - 10
przykazań”
00.00 “Śladami
apostoła Pawła”
(2) film dok.

6.00 Czy widzieliście
nagranie?
9.00 “Wykonane. Do
zobaczenia”

9.50 Życie innych
11.00 Pobierzmy się
11.45 S. “Szef 2”
13.20 “Pchnięcie”
film fab.
15.40 Koncert z okazji
jubileuszu 		
D. Charatjana.
17.40 Niechaj mówią
20.00 S. “Katia i Blek”
21.50 S. “Sadowoje
kalco”
22.55 “Wybitni ludzie”
komedia

6.00 Nasz poranek
7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
13.00, 16.00, 18.00,
20.30 Nasze
wiadomości
9.10 Kontury
10.10 Żyć zdrowo
11.10 S. “Anioł Stróż”
15.05 Pobierzmy się!
16.20 Męskie. Żeńskie
17.20 Niechaj mówią
20.00 Czas
21.10 S. “Katia i Black”
22.10 S. “Obwodnica
Sadowa”
00.10 Film dok.

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
15.45 Ty nie uwierzysz!
16.30 Niezwykłe
wydarzenie
16.55 DNA
18.00 S. “Zaraza”
19.45 S. “Polowanie na
piosenkarza”
21.45 S. “Rostow”
23.55 Na podstawie
prawdziwych
wydarzeń

6.00 “Wyspa
zaginionych
statków” film fab.
9.30, 18.00, 1.00 		
Tajemnice
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naszego kina
10.15 “Uniwersalny
żołnierz” film fab.
12.15 “Oskar” film fab.
14.00 “Bumer 2” film fab.
16.25 Film fab.
18.50 “Dzieci” film fab.
20.50 “Pięknotki”
film fab.
22.35 “Sprzedany 		
śmiech” film fab.

6.00 “Kaukaz” film fab.
7.45 “Kuchnia w 		
Paryżu” film fab.
9.30 Film fab.
11.25 “Zadzwońcie
Miszkinowi”
film fab.
12.50 Film fab.
14.10 “Loty we śnie i na
jawie” film fab.
15.35 “Trzej
bohaterowie.
Następczyni
tronu” film fab.
17.00 “Kochany ojcze”
film fab.
18.25 “Super Bobrowie”
film fab.
20.00 “Truck “flip-flap”
film fab.
21.25 “Kilimandżaro”
film fab.
22.40 “14 +” film fab.

7.00, 12.45 Sprzedawcy
samochodów
7.55, 8.50 Jak to działa?
8.25 Jak to zrobione?
9.20, 11.45, 20.00 		
Ratownicy 		
skarbów
9.50 Złoto garażów
10.20 Zapomniana i
pochowana
10.50 Tajemnice historii
13.40 Kolej na Alasce
14.35 Alaska. Ostatnia
granica
15.30 Edd Staford: W
nieznane
16.30 Jak to zrobione?
17.00 Tajemnice historii
18.00 Wojny o bagaż
18.30 Zapomniana i
pochowana
19.00 Jak to działa?
19.30 Jak to zrobione?
21.00 Edd Staford
22.00 B. Grylls. Wyspa

36

7-8/05/2020

Bardzo, bardzo stara
matka–lemurzyca

Samica lemura wari czarno-białego, o imieniu Colie, 16 maja
skończy 24 lata. W przeliczeniu na
„ludzki wiek” to prawie 100 lat. I
właśnie urodziła młodego lemurka, którym się troskliwie opiekuje.
W Ogrodzie Zoologicznym im. Stefana Milera w Zamościu urodził się
lemur wari czarno-biały. To jeden
z gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem w przyrodzie.
Lemury te żyją w niewoli średnio
19 lat. Samica, która urodziła młode, ma prawie 24 lata.
To prawdopodobnie pierwszy,
udokumentowany przypadek tak
późnego macierzyństwa u tego
gatunku lemura.
Ojcem małego lemurka jest samiec
z czeskiego zoo, który za dwa tygodnie skończy 15 lat, „czyli około 70
ludzkich lat”.
Fot. pixabay.com
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75-latek rozbiera dom, by zbudować łódź
75-letni Andrzej Jungst z wielkopolskich Gorzyc Wielkich kończy
budowę łodzi, na której chce spędzić
resztę swojego życia.
„Cała łódź powstaje z odpadów rozebranego domu po moim przyjacielu,
nie ma w niej ani jednej nowej deski”
– mówi Andrzej Jungst.
Wszystko zaczęło się w 2018 r. Jungst
udał się wtedy z kolegą na trwający
trzy dni spływ Narwią. Popłynął a
później stwierdził, że tak chce żyć.
Nie na tydzień czy miesiąc, ale na

zawsze. Postanowił, że zbuduje łódź,
na której nie tylko będzie pływać, ale
też zamieszka.
O budowie łodzi mówi, że to nie jest
przedsięwzięcie, „tylko szaleństwo; to
jest fantastyczna zabawa na starość”.
„To będzie dla mnie dom, tyle, że
na wodzie, na pięknych rzekach i
jeziorach. Co więcej można” – snuje
marzenia. Łódź osiągnęła wymiary o
szerokości 4,20 m na 13 m długości.
Na łodzi jednocześnie będzie mogło
zamieszkać siedem osób.

SKELBIMAS
Informuojame, kad 2020 m. gegužės 19 d. 10:00-12:00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai žemės sklypams projekt. Nr. 980-2, 982-23,
957-1 Vilniaus r. sav Paberžės sen. Adomaičių k. Sklypai ribojasi su kad.
Nr. 4196/0300:181, kad. Nr. 4196/0300:384, kad. Nr. 4196/0300:400,
kad. Nr. 4196/0400:253, kad. Nr. 4196/0300:190;
Gegužės 19 d. 13:00-14:00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai
žemės sklypams projekt. Nr.982-5, 1087-3/980-4 Vilniaus r. sav.
Sužionių sen. Reišeliškių k. Sklypai ribojasi su kad. Nr. 4196/0400:253,
kad. Nr. 4196/0400:266, kad. Nr. 4196/0400:251.
Gegužės 21 d. 12:00 val. žemės sklypo kad. Nr. 4117/0300:5180,
esančiame Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., bus ženklinamos
ribos. Sklypas ribojasi su skl. kad. Nr. 4117/0300:5219; kad. Nr.
4117/0300:5136; kad. Nr. 4117/0300:5149; kad. Nr. 4117/0300:5159.
Kviečiame minėtų gretimų žemės sklypų savininkus, paveldėtojus arba
jų įgaliotus asmenis atvykti į savo žemės sklypą ir dalyvauti ženklinant
žemės sklypų bendrą ribą.
Kreiptis: UAB „Ramilė“, Kirtimų g. 2 Vilnius, tel. 8 640 30060, ina@ramile.lt
Zam. 2174

