www.kurierwilenski.lt
DZIENNIK POLSKI NA LITWIE

WTOREK 28 KWIETNIA 2015 r. Nr. 78 (17609)

cena 0,35 EUR (1,20 Lt)

Przedwyborczy lifting
partii Uspaskicha

POGODA

Po suchej i słonecznej pogodzie — deszcze i ochłodzenie do końca tygodnia.
Dzisiaj w dzień opady, a
w Kownie i Kłajpedzie —
ulewne deszcze. W środkowej i wschodniej części kraju
możliwa wichura, zagrzmi.
W Wilnie, Kownie i Poniewieżu około 22 st., w pozostałej części kraju 13-15.
W środę w nocy w Wilnie, Kownie i Poniewieżu
również możliwe ulewne
deszcze, na termometrach
5-6 st. W dzień 11-12 st.,
możliwe przelotne deszcze.

W NUMERZE
Konferencja oświatowa
w Sejmie: system
wymaga pilnej naprawy
Resort oświaty — którego ministrem oświaty jest Pavalkis — był w ostatnich latach najczęściej
pikietowanym ministerstwem
Fot. Marian Paluszkiewicz

P

artia Pracy (PP) multimilionera rosyjskiego pochodzenia Wiktora Uspaskicha pozostaje najbardziej niestabilnym elementem układanki
obecnej koalicji rządzącej.

Po roku — od początku kadencji w 2012 roku — ta partia
niespodziewanie dla partnerów
koalicyjnych wymieniła przewodniczącego Sejmu, a rok później
do dymisji podał się minister

rolnictwa Virgilijus Jukna. Teraz,
w ubiegłą niedzielę 26 kwietnia,
Partia Pracy postanowiła odwołać
z rządu swojego ministra oświaty
i nauki Dainiusa Pavalkisa.
str. 4

Zmieni się porządek rejestracji
do wileńskich przedszkoli
Nowe władze Wilna na
czele z merem Remigijusem
Šimašiusem zajęły się przygotowaniem nowego porządku rejestracji do przedszkoli. Planuje się, że jednym z
głównych kryteriów przyjęcia

do przedszkola będzie wiek
dziecka. Ma być wprowadzony też „koszyczek przedszkolaka”, który dostanie się
rodzicom, których dzieci nie
otrzymają miejsca w państwowych przedszkolach. Rodzice

»

przedszkolaków jak na razie
sceptycznie oceniają pomysły
nowych władz.
— Po ubiegłych władzach
miasta „odziedziczyliśmy”
dwa poważne problemy.
str. 5

»
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Podziękowania ambasadora RP na Litwie dla
polskich pilotów
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Bartoszewski — mówca, któremu
nikt nie przerywał
Wtorek
Kwiecień 2015
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Imieniny: Afrodyzji, Arystarcha, Dydyma,
Joanny, Ludwika, Marka, Marii, Patryka,
Pawła, Piotra, Teodora, Walerii i Witalisa

TRZY PYTANIA DO...
…do siostry Aldony Dalgedaitė, Matki Przełożonej Zgromadzenia Jezusa Ukrzyżowanego w Wilnie

1.

Wasze Zgromadzenie w tych dniach będzie obchodzić
swoje 10. urodziny. Jest bardzo młode i jaką misję
prowadzicie?
Nasze Zgromadzenie założone było dość dawno, ale różne
koleje losu sprawiły, że wszystko się rozpadło i rozproszyło.
Przed 10 laty zostało założone od nowa i tę datę uważamy za
swoje urodziny. Podstawowym naszym zadaniem i misją jest
codzienna modlitwa za kapłanów. Robimy to już od 10 lat.

„Życie zawsze widziałem jako szklankę do połowy pełną”
— powtarzał niejednokrotnie
Władysław Bartoszewski. Należał do mówców charyzmatycznych — ekspresyjnych, dobitnie
brzmiących, nie stronił od gestykulacji i podniesionego głosu.
Bartoszewski prawie zawsze
żartował na własny temat. Kiedy w czasie jednej z oficjalnych
uroczystości rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz kolega
— również były więzień — narzekał na mróz, którego nie da
się wytrzymać, Bartoszewski bez
zastanowienia doradzał: „Załóż
pasiak na godzinę, zrobi ci się
cieplej”. Bardzo często ironizo-

2.

Ostatnio czasami nie najlepiej się dzieje z niektórymi
kapłanami?
Nie osądzajmy ich, bo oni też są ludźmi, ale nie wolno
pokrywać ich grzechów. Im trzeba pomóc. Niektórzy uważają,
że księża mają rajskie życie, że muszą być idealni pod każdym
względem. Tymczasem daleko nie każdy wie, jak często gorzkie to ich życie bywa. I dlatego zdarza się, że czasem wpadają
w alkoholizm, inne nałogi, odchodzą od kapłaństwa, bo czują
się bardzo osamotnieni, nierozumiani przez innych. Nie osądzajmy ich, módlmy się za nich, starajmy się im pomóc. Dobrze, jeśli najpierw zrobią to ich koledzy, a jak to nie pomoże,
powinni donieść biskupowi i to on w każdym takim przypadku
podejmuje konkretną decyzję.

3.

Siostra mówi, że od 10 lat modlicie się za kapłanów.
Czy tylko w swoim Zgromadzeniu i czy to skutkuje?
W całej diecezji mamy już około 200 takich modlitewnych grup, do których wchodzą nie tylko zakonnice, ale także
bardzo dużo osób świeckich. Dla wielu kapłanów już pomogliśmy. Zapraszamy na tego rodzaju codzienną modlitwę do
naszego klasztoru. Tel. kontaktowy: 8 682 45665.
			
Rozmawiała Julitta Tryk
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Władysław Bartoszewski

wał na temat wieku i własnej
biografii: „Skoro tyle przeżyłem,
to chyba teraz mogę mówić”;
„Do sześćdziesiątki przeważnie
siedziałem, a potem mnie nagradzano. Gorzej, gdyby mnie
nagradzano jako ucznia, a potem bym przeważnie siedział”;
„Będę mówił na stojąco, bo w
życiu już się nasiedziałem, więc
teraz postoję”.
W 2011 pytany o to, co jest
problemem Polski, odpowiadał:
„Największym problemem Polski jest zły stosunek do samego
siebie: podejrzliwość, kłótliwość,
swarliwość, nienawiść, kompleksy, brak pewności siebie i
negatywny stosunek do własnej
historii. I aby jeden drugiemu
mógł dojechać dobrze, gotów
jest przy okazji popełnić samobójstwo”.
Władysław Bartoszewski
zmarł w piątek w Warszawie w
wieku 93 lat. Był ocaleńcem z
Auschwitz, żołnierzem AK, walczył w Powstaniu Warszawskim,
po 1989 r. dwukrotnie sprawował funkcję ministra spraw zagranicznych, a w ostatnich latach
był pełnomocnikiem rządu ds.
dialogu międzynarodowego.
PAP

EFHR poszukuje koordynatora projektów
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) poszukuje koordynatora projektów (na 0,25-1 etat). Wymagamy posiadania
wykształcenia wyższego lub bycia studentem ostatniego roku
oraz dobrej znajomości języka litewskiego i polskiego. Znajomość języka angielskiego mile widziana.
CV i list motywacyjny w języku litewskim i polskim prosimy
wysyłać do 10 maja 2015 r. na adres karjera@efhr.eu Więcej
informacji szukaj na www.efhr.eu lub pod numerem +(370)
691 50 822.

Redaktor naczelny: Robert Mickiewicz (tel. 260 84 44, redaktor@kurierwilenski.lt). Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik (info@
kurierwilenski.lt, tel. 260 84 46) Sekretarz redakcji: Lucja Stankevičiutė (tel. 260 84 47, sekret@kurierwilenski.lt) Dziennikarze:
Honorata Adamowicz, Justyna Giedrojć, Brygita Łapszewicz, Anna Pieszko, Mar ian Paluszkiewicz — fotor eporter Współpracownicy:
Helena Gładkowska, Witold Janczys, Jadwiga Podmostko, Stanisław Tarasiewicz, Alina Sobolewska, Krzysztof Subocz, Julitta Tryk
Dział Promocji: Jolanta Baniukiewicz — reklama (tel. 212 30 40, reklama@kur ierwilenski.lt), (tel. 212 30 40, kolport@kur ierwilenski.lt).
Wydawca: VšĮ „Kurier Wilenski” Druk: VšĮ „Vilnijos žodis”
Mater iał ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zas trzega sobie prawo do skracania i adius tacji teks tów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo
Redaktor dyżurny: Helena Gładkowska
wiada. Opinie Czytelników zawarte w ich lis tach nie zawsze są zbieżne z opinią redakcji.

Projekt/Program jest współfinansowany ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą.”

