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Litwa w zastraszającym
tempie wyludnia się...

POGODA

W najbliższych dniach
nadal deszczowo i chłodno.
Dzisiaj w dzień od 11
do 14 st., deszcz.
Piątkowej nocy temperatura 3-5 st., raczej bez
opadów. W dzień 11-13 st.,
deszcz.
Weekend z przelotnymi
opadami i temperaturą 1113 st. Podobny też będzie
początek przyszłego tygodnia — pochmurny, chłodny i deszczowy.

W NUMERZE

W 2014 r. na Litwie urodziło się 31 300 osób 				

L

iczba mieszkańców Litwy będzie zmniejszała
się w najszybszym tempie pośród krajów Unii Europejskiej i w roku 2060 w kraju
będą mieszkały niecałe dwa
miliony osób, prognozuje Komisja Europejska w najnowszym sprawozdaniu.

— To są realne prognozy.
Są dwie podstawowe przyczyny, dlaczego w kraju zmniejsza
się liczba mieszkańców. Pierwsza — to wzrost populacji osób
starszych. Czyli ujemny przyrost
naturalny w kraju, co znaczy, że
liczba zgonów znacznie przekracza liczbę urodzeń. W ciągu

Fot. Marian Paluszkiewicz
ostatnich lat liczba rodzących się
dzieci znacznie spadła i dalej
maleje i nic nie wskazuje na
to, żeby w najbliższym czasie to
zmieniłoby się — powiedział
„Kurierowi” prof. Bogusław
Grużewski, dyrektor Instytutu
Pracy i Badań Socjalnych.
str. 4

Jubilatka „Wilia” obchodzi
podwójne jubileusze
Dla Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”
bieżący rok jest szczególny. A
jak ma być inaczej, jeżeli ten
pierwszy polski zespół założony
po II wojnie w Wilnie obchodzi

swe 60-lecie. Dokładną datą
jego narodzin jest dzień 19 marca roku 1955. Galowy koncert
jubileuszowy został przeniesiony
na jesień, na dzień 21 listopada.
Ale już jutro, 15 maja, wie-

Zostań wolontariuszem w
polskich domach dziecka
na Litwie
Str. 2
Grecja nie chce reform,
a pieniędzy
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Woda „uwodzi”, czyli
niezwykła lekcja chemii
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lu „wiliowców”, szczególnie
starszego pokolenia, weźmie
udział w Dniu Pamięci poświęconym 100. rocznicy urodzin śp. Zofii Gulewicz.
str. 6
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Zostań wolontariuszem w polskich
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Imieniny: Ampelii, Bonifacego, Dominiki,
Egidii, Fenenny, Idziego, Jeremiego, Jeremiasza,
Koryny, Macieja, Marii, Michała i Wiktora

TRZY PYTANIA DO...
…Anastazji Kunygėlytė, kierowniczki Domu Rekolekcyjnego
w Trynapolu przy ul. Verkių 70

1.

Wasz Dom Rekolekcyjny coraz bardziej cieszy się
popularnością. Czy przyjeżdżają tam tylko grupy na
rekolekcje w czasie Adwentu i Wielkiego Postu, czy w
ciągu roku również?
Frekwencję praktycznie mamy w ciągu całego roku. Przyjeżdżają grupy nie tylko na rekolekcje. Także przyjeżdżają
nawet poszczególne osoby. Jeśli chodzi o rekolekcje, to grupy
muszą mieć własnego kapłana, który będzie te rekolekcje prowadził. Obecność grup jest nie tylko w okresie postu, ale dość
często także w ciągu roku. Wszystko zależy od tego, czego
człowiek sam chce.
Jedni potrzebują rekolekcji, inni po prostu chcą oderwać
się od codzienności, żeby się wyciszyć, porozmawiać ze sobą,
niektóre momenty swego życia przemyśleć. Takich też mamy
sporo i najczęściej podczas wakacji, kiedy ludzie mają urlopy.
Niektórzy przyjeżdżają nawet całymi rodzinami, by wreszcie
znaleźć trochę czasu i wzajemnie się lepiej poznać, wyjaśnić
jakieś sprawy pomiędzy sobą.

2.

Ile osób możecie przyjąć jednorazowo i jakie usługi
świadczycie?
Jednorazowo, zapewniając dobre warunki, możemy przyjąć
nawet ponad 70 osób. Gdyby jednak zaszła potrzeba, to w pokojach
moglibyśmy dostawić dodatkowe łóżka i zmieściłoby się dwa razy
tyle osób. Zapewniamy noclegi, ale może być i stołowanie.

3.

Jakie są ceny usług, czy należy je zamawiać wcześniej i jaki
jest telefon kontaktowy?
Nocleg kosztuje 8,70 euro. Za stołowanie płaci się oddzielnie, w zależności co sobie człowiek życzy. Najlepiej zamówić miejsca przed miesiącem. Telefon kontaktowy: 8 686 98 575.
				
Rozmawiała Julitta Tryk
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Ukazuje się od 1 lipca 1953
roku
Birbynių g. 4a, 02121-30 Vilnius,
Lietuvos Respublika, tel./fax 260
84 44
DZIENNIK NALEŻY
DO EUROPEJSKIEGO
STOWARZYSZENIA GAZET
CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI
NARODOWYCH

uropejska
Fundacja Praw Człowieka
(EFHR) zachęca młodzież do odbycia wolontariatu w polskich domach dziecka
w Wilnie i okolicach. Wolontariat można odbyć od czerwca do września br.
Wolontariat w domu dziecka
jest doskonałą okazją do podzielenia się dobrem z innymi.
W tym roku, głęboko wierząc,
że współpraca wolontariuszy z
domami dziecka przynosi obustronną korzyść, przygotowaliśmy kolejną edycję wolontariatu. Dzięki wolontariuszom
dzieci zyskują kontakt z nowymi
osobami, które urozmaicają ich
czas w okresie letnim przygotowując m. in. ciekawe zajęcia i
gry, a dla tych, którzy pomagają,
jest to możliwość samorealizacji
w atmosferze nowych wyzwań i
satysfakcji z wykonywanej pracy.
Podczas wolontariatu każdy
z uczestników odbędzie 1-dniowy kurs z wiedzy praw czło-

wieka, przeprowadzony przez
doświadczonych prawników
EFHR. W trakcie trwania całego projektu wolontariusz będzie
miał możliwość uczenia się od
doświadczonego zespołu pedagogów i psychologów. Po zakończeniu projektu wolontariusze
otrzymają dyplom ukończenia
kursu oraz referencje.
Od wolontariuszy EFHR
oczekuje zaangażowania i
otwarcia na innych ludzi, zainteresowania ochroną praw człowieka oraz dziecka, doświadczenia w pracy z dziećmi. Poza tym
znajomość języka polskiego i
rosyjskiego będzie dodatkowym
atutem. Szczególnie zapraszamy
studentów psychologii i pedagogiki. Więcej informacji o wolontariacie znajdą państwo na naszej stronie internetowej. Zainteresowane osoby prosimy o
przesłanie CV i listu motywacyjnego do 31 maja 2015 r. na adres:
dom.dziecka@efhr.eu
Inf. EFHR

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson
Łączymy się w bólu i smutku

z szanowną Panią Heleną Norejkienie
wieloletnią Nauczycielką Szkoły Średniej
im. Władysława Syrokomli w Wilnie, oraz składamy
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci
Ukochanego Męża Kazimierza
Dyrekcja oraz grono pedagogiczne
Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli
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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.”

