W tym tygodniu
wraca dżdżysta
pogoda. Dziś w
dzień 21-26 st., w
nocy 11-16 st. Spodziewany jest deszcz, miejscami
mocny. Zagrzmi.
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Por. Wojciech Stypuła „Bartek”
ekshumowany w 73. rocznicę śmierci

Szczątki „Bartka” udało się odnaleźć już pierwszego dnia prac, przy czwartym wykopie, wydaje się więc, że archeolodzy mieli sporo
szczęścia 										
Fot. Ilona Lewandowska

22 lipca, dokładnie w 73. rocznicę śmierci por. Wojciecha Stypuły ps. „Bartek”, zespół Wydziału Kresowego
odnalazł i ekshumował jego szczątki. Data nie była wybierana celowo. Jak podkreśla krewny porucznika – to

„Bartek” pozwolił się odnaleźć. Żołnierz AK, ale także
utalentowany poeta, harcerz i dziennikarz, został zastrzelony przez sowietów na tzw. Długiej Wyspie w Puszczy
Rudnickiej nad rzeką Wisińczą i pochowany tuż obok.
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Konkurs na temat praw
człowieka – zwycięzcy wyłonieni!
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Imieniny: Alfonsa, Antoniego, Dariusza, Franciszka, Jakuba, Krzysztofa, Krzysztofy, Kukufasa,
Nieznamira, Olimpii, Pawła, Rudolfa, Rudolfy,
Rudolfiny, Sławosława, Walentyny.

TRZY PYTANIA DO...
...ks. Józefa Makucia, kierownika obozu wypoczynkowego
ministrantów

1.

Był to obóz wypoczynkowy, mający na celu nie tylko wypoczynek, nabranie sił fizycznych, ale także i duchowych?
Jak najbardziej, bo zawierał on w sobie także elementy
religijne mające na celu pogłębienie i lepsze poznanie wiary oraz
sensu tego, czym jest posługa ministranta. Było sporo zajęć sportowych, różnego rodzaju gier i zabaw. Towarzyszył nam sztandar, na
którym było wypisane hasło „Droga wiary” i to ono było mottem
naszego obozu. Na obozie wypoczywało około 50 ministrantów,
zarówno Polaków, jak i Litwinów. Wszyscy byli podzieleni na dwie
grupy: starszą i młodszą. Młodszymi opiekował się zawsze ktoś ze
starszych i bardziej doświadczonych. Starszymi opiekowałem się
ja. Mieszkaliśmy w domku letniskowym w Karališkiai, w rejonie
ukmergskim.

2.

Jak się rozpoczynał obozowy dzień? Te dni były do siebie
podobne, czy raczej każdy był inny?
Zwykle o godzinie ósmej była pobudka, następnie modlitwa oraz śniadanie. Po śniadaniu młodzież sama sprzątała i zmywała naczynia. Następnie mieliśmy codzienne zajęcia sportowe.
Była też katecheza na różnorodne tematy. Ze starszymi poruszaliśmy te bardziej poważne, maluchom zaś podawaliśmy je niekiedy
w formie zabawy. Potem było omawianie tematu, zadawano sporo
pytań, były też dyskusje. Codziennie była też Msza święta. Zorganizowaliśmy wieczór talentów, oglądaliśmy też filmy. Nie zabrakło
ogniska i popisów gotowania przez młodzież.

3.

Jak ksiądz ocenia taką formę wypoczynku, no i naszą
młodzież?
Pozytywnie, zarówno sam obóz, jak i naszą młodzież. To bardzo skuteczna forma ewangelizacji.
Rozmawiała Julitta Tryk
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organizowany przez Europejską Fundację Praw
Człowieka (EFHR) konkurs na Facebooku dobiegł końca! 17 lipca EFHR zachęcała do
wzięcia udziału w konkursie i
odpowiedzieć na pytania testowe. Test został poświęcony prawom człowieka. Naprawdę było warto uczestniczyć, ponieważ
czekały miłe nagrody! Każdy
był w stanie przystąpić do testu
aż do 21 lipca. Jeden uczestnik miał możliwość odpowiedzieć na pytania tylko jeden raz.
Każda poprawna odpowiedź - 1
punkt. Ogółem jedna osoba mogła zebrać 10 punktów. Konkurs
wywołał duże zainteresowanie.
Zespół EFHR był mile zasko-

czony widząc tak wysoki poziom
wiedzy uczestników. Maksymalną liczbę punktów zdobyło 8
osób, więc zwycięzcy zostali wyłonieni uwzględniając również
czas wykonania testu. Z wielką więc przyjemnością informujemy, że mamy zwycięzców.
Zwyciężczynią I miejsca została
Elena Daukšaitė, II miejsce zajęła Wioleta Tymul, a III – Maria
Karpowicz. Gratulujemy zwycięzcom! Zwycięzców powiadomimy osobiście. Nagrody czekają na zwycięzców w siedzibie
EFHR – ul. J. Dobkevičiaus 6,
LT-02189 Wilno, Litwa.
Zespół EFHR dziękuje
wszystkim uczestnikom!
EFHR

Spada popularność rządzących „Chłopów”
Rząd Sauliusa Skvernelisa
traci na popularności. Według
najnowszego sondażu opinii publicznej przeprowadzonego przez
spółkę „Spinter tyrimai” na zlecenie portalu delfi.lt wynika, że aż 63
proc. respondentów negatywnie
ocenia działalność rządu. Dla porównania, podczas poprzednich
badań w maju br. działania rządu
negatywnie oceniało 55,4 proc.
respondentów. Spada też popularność premiera.
W porównaniu z majem 2017
r. popularność premiera Sauliusa
Skvernelisa spadła o 3,7 punktu
procentowego - z 31 do 27,3 proc.
Co prawda jednak nadal znacznie
wyprzedza on swego największego konkurenta - lidera konserwatystów Gabrieliusa Landsbergisa,
którego popiera 8,2 proc. respondentów. Najpopularniejszą par-

tią nadal jest Związek Chłopów
i Zielonych, ale rządzący tracą w
rankingach. W maju mieli 19-proc.
poparcie, w czerwcu - 17,8 proc.
Podczas pierwszej tury wyborów
sejmowych jesienią 2016 r. na
„Chłopów” głosowało 21,5 proc.
wyborców. Natomiast Związek
Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci zyskują: w maju
ich wynik rankingowy wynosił
13,1 proc., w czerwcu - 15,6 proc.
W czołówce rankingu jest również Partia Socjaldemokratyczna
z poparciem 12,8 proc. (w maju - 11,6 proc.). Ruch Liberałów
ma 7,5-proc. poparcie (w maju 6,5
proc.); „Porządek i Sprawiedliwość” - 6 proc. (4,5 proc.); Akcja
Wyborcza Polaków na Litwie Związek Chrześcijańskich Rodzin
- 4,7 proc. (3,5 proc.).
wilnoteka.lt
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