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Matka Bo˝a Zielna oraz pierwsze Êwi´to plonów w Jawniunach

Dzi´ki za pierwociny tego roku
Wczoraj we wsi Jawniuny 

rejonu szyrwinckiego po raz 
pierwszy odby∏y si´ uroczyste 
obchody Wniebowzi´cia Matki 
Bo˝ej, mówiàc popularnie ob-
chody Matki Bo˝ej Zielnej oraz 
Êwi´to plonów.

Organizatorami Êwi´ta by∏ szyr-
wincki oddzia∏ Zwiàzku Polaków na 
Litwie oraz parafia mejszagolska. 
By∏o to Êwi´to kultury polskiej pod 
has∏em „Âpiewaj z nami”. Jak na t´ 
okazj´ przystoi, ca∏à uroczystoÊç 
rozpocz´to Mszà Êw. dzi´kczynnà 
za tegoroczne plony, którà odprawi∏ 
ksiàdz Józef Aszkie∏owicz.

Niecz´sto w Jawniunach bywajà 
tego rodzaju Êwi´ta, na które 
przybywajà prezes ZPL Micha∏ Mac-
kiewicz, sekretarz Edward Truse-
wicz, mer Szyrwint Vytas ·imonòlis, 
prezes jezioroskiego oddzia∏u ZPL 
Weronika Bogdanowicz, starosta 
Jawniun Widmantas Grinys oraz 
inni goÊcie z rejonu i okolic.

Aposto∏owie powstali 
z martwych

W czasach pogaƒskich przed 
nasza erà Grecy oraz Izraelici odda-
wali ho∏d bogu urodzaju Baalowi. 
Stawiano mu specjalne o∏tarze, na 
których sk∏adano ofiary. Ale ró˝nie 
tam by∏o. Jedni sk∏adali ho∏dy na 
o∏tarzach, inni burzyli te o∏tarze. 
Po wielu wiekach Êwi´to plonów 
zacz´to kojarzyç z Wniebowzi´ciem 
NMP. Âwi´to to by∏o uznawane nie-
mal od samego poczàtku. Oficjalnie 
jednak jako pierwszy uzna∏ je w VI 

wieku bizantyjski imperator Maw-
rikin. KoÊció∏ katolicki og∏osi∏ to 
Êwi´to oficjalnie dopiero w 1950 ro-
ku i dokona∏ tego papie˝ Pius XII.

W temacie Wniebowzi´cia jest 
du˝o wersji. Mówi o tym ksi´ga 
Apokalipsy oraz ewangeliÊci — Êw. 
Marek i Êw. ¸ukasz. Bez wzgl´du 
na êród∏a, wszystkie one sà zgodne 
co do najwa˝niejszego, ˝e Matka 
Bo˝a nie umar∏a, a z duszà i cia∏em 
zosta∏a wzi´ta do nieba. Niektóre 

êród∏a podajà, ̋ e jeszcze przed m´kà 
Syna, Matka Bo˝a prosi∏a Go, ˝eby 
da∏ jakiÊ znak, kiedy b´dzie musia∏a 
opuÊciç ten padó∏. I tak si´ sta∏o. 
Ponoç Archanio∏ Gabriel na trzy dni 
przed zejÊciem Maryi z tego Êwiata, 
jako znak, przyniós∏ dla Niej ga∏àzk´ 
oliwnà. Wówczas Maria wróci∏a do 
Betlejem i wraz z uczniami d∏ugo 
si´ modli∏a. Niektóre êród∏a g∏oszà, 
˝e w tym momencie nawet zmarli 
aposto∏owi powstali z martwych 

oraz sam Jezus i razem si´ modlili 
oraz byli Êwiadkami zaÊni´cia Ma-
ryi. W Êwi´tych ksi´gach równie˝ 
piszà, ˝e po uroczystoÊciach pogrze-
bowych, gdy przyszli aposto∏owie 
do grobu Maryi, zastali grób pusty 
i pe∏en Êlicznych kwiatów. Inne 
êród∏a podajà, ˝e w trakcie procesji 
pogrzebowej do Jerozolimy i Getse-
manii by∏ korowód Anio∏ów i du˝y 
jasny ob∏ok na niebie.

(Dokoƒczenie na str. 2)

www.kurierwilenski.lt

W Wilnie uczczono Dzieƒ Wojska Polskiego

„Gaude Mater Polonia”

Wczoraj w Wilnie przy 
Mauzoleum Matki i Serca 
Syna na cmentarzu na Rossie 
odby∏a si´ ceremonia sk∏adania 
wieƒców z okazji Dnia Wojska 

Polskiego. Dzieƒ Wojska 
Polskiego obchodzony jest 15 
sierpnia – w rocznic´ Bitwy 
Warszawskiej.

(Dokoƒczenie na str. 3)

Okazale wyglàda∏ kosz do˝ynkowy          Fot. Marian Paluszkiewicz 

4Âwiat

Nietrwa∏y pokój
W poniedzia∏ek o godzinie 8 

rano czasu litewskiego wesz∏o w 
˝ycie porozumienie o rozejmie 
mi´dzy Izraelem a libaƒskim He-
zbollahem. Rzàd USA unika opty-
mistycznych przewidywaƒ co do 
jego trwa∏oÊci. Do swoich domów 
na po∏udniu Libanu wyruszy∏y 
tysiàce uchodêców. W drog´ na 
po∏udnie ruszy∏ te˝ konwój z 
pomocà ONZ.

5PraworzàdnoÊç

Tragiczna kolizja
SzeÊciu ludzi zgin´∏o i trzech 

dozna∏o ci´˝kich obra˝eƒ cia∏a 
podczas wypadku drogowe-
go, który mia∏ miejsce w rejo-
nie p∏ungiaƒskim na drodze 
Tauragò–MaÏeikiai.

7Stolica

Dni tradycyjne, ale 
zawsze inne

Niespe∏na dwa tygodnie 
dzielà nasze miasto od dorocznej, 
tak szeroko zakrojonej imprezy 
– „Dni stolicy”.

9Sport

Rekordowe 
mistrzostwa

Dzisiaj o medal w biegu na 
100 m na 11. lekkoatletycznych 
mistrzostw Êwiata juniorów w Pe-
kinie, które rozpocz´∏y si´ wczo-
raj, b´dzie walczy∏a sprinterka z 
Litwy Lina Grinãikaitò.

Wyruszyli do Polski

Zwiedzà miasta historyczne
„Historia lubi si´ powtarzaç” 

— brzmi znane powiedzenie i 
warto si´ jego uczyç nie tylko 
dlatego, ˝eby uniknàç b∏´dów, 
które pope∏niali nasi przod-
kowie. Wczoraj, 15 sierpnia, 
najlepsi — 48 osób — spoÊród 
60 uczestników konkursu hi-
storycznego „Czy znam histori´ 
Polski?” wyruszyli na wy-
cieczk´, w czasie której b´dà 
poznawaç najbardziej znaczàce 
miasta Polski.

Najpierw zatrzymajà si´ w To-
runiu, mieÊcie Miko∏aja Koperni-
ka, gdzie goÊcin´ — wy˝ywienie 
i nocleg (w akademiku Wy˝szej 
Szko∏y Medialnej) — zapewni∏ im 
dyrektor Radia „Maryja” ojciec 
Tadeusz Rydzyk. Póêniej m∏odzie˝ 
odwiedzi Warszaw´ — miasto 
wpisane na List´ Âwiatowego Dzie-
dzictwa Kulturalnego i Przyrod-
niczego UNESCO jako przyk∏ad 
idealnej odbudowy. W trakcie 
trwajàcej 10 dni podró˝y m∏odzie˝ 

zatrzyma si´ te˝ w Krakowie i 
Wieliczce, kolejnych miastach 
zapisanych na LiÊcie UNESCO, 
oraz w Wadowicach — miejscu 
urodzenia i m∏odoÊci Jana Paw∏a 
II, i w Cz´stochowie — jednym 
z najwi´kszych oÊrodków piel-
grzymkowych na Êwiecie.

Punktem, gdzie zebra∏a si´ i 
skàd odjecha∏a m∏odzie˝, by∏a ul. 
Ostrobramska. Jednak wszystko 
rozpocz´∏o si´ od wspólnej modli-
twy — rodziców i dzieci — przed 
Obrazem Matki Boskiej. Póêniej 
wszyscy szybko ruszyli do auto-
karu. Rodzice pomagali dzieciom 
zapakowaç baga˝e. Alicja Bog-
dan odprowadza∏a córk´ Ines´ 
— uczennic´ Korwieƒskiej Szko∏y 
Podstawowej, która zakoƒczy∏a 
konkurs z wynikiem 27 punk-
tów. Siedemnastolatka z Dukszt, 
Miros∏awa Zenowicza, ˝egnali ro-
dzice Krystyna i Zbigniew Zenowi-
czowie oraz siostra Bernardeta.

(Dokoƒczenie na str. 3)

W Wilnie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rossie odby∏a 
si´ ceremonia sk∏adania wieƒców z okazji Dnia Wojska Polskiego 

Fot. Witalis Masenas

8Zdrowie

Depresja i stany 
obni˝onego nastroju

Równowaga psychiczna 
jest bardzo delikatnà i kruchà 
materià. Nikt z nas nie mo˝e 
powiedzieç ze stuprocentowà 
pewnoÊcià: „Mnie zaburzenia 
zdrowia psychicznego, utrata 
równowagi psychicznej nigdy 
dotyczyç nie b´dà”. 
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Z okazji Pi´knego Jubileuszu 90-lecia

prof. dr hab. Ewaldowi Pacowskiemu

 najserdeczniejsze ˝yczenia: dobrego zdrowia,

 pe∏ni ˝ycia, wszelkiej pomyÊlnoÊci 

i opieki Bo˝ej na d∏ugie lata

sk∏adajà cz∏onkowie 

oddzia∏u kowieƒskiego ZPL

W Wilnie uczczono Dzieƒ Wojska Polskiego

„Gaude Mater Polonia”
(Dokoƒczenie ze str. 1)

W uroczystoÊci obchodów 
wzi´li udzia∏ ambasador RP na Li-
twie Janusz Skolimowski, konsul 
generalny RP w Wilnie Stanis∏aw 
Cygnarowski, przedstawiciele pol-
skiego korpusu dyplomatycznego, 
kombatanci polskich formacji woj-
skowych. Wieƒce i kwiaty z∏o˝yli 
tak˝e przedstawiciele organizacji 
spo∏ecznych oraz Êrodowisk pol-
skich na Litwie.

Uroczyste przemówienie do 
zebranych wyg∏osi∏ pp∏k Krzysztof 
Rengel – p. o. attache Obrony Woj-
skowej, Morskiej i Lotniczej przy 
Ambasadzie RP w Wilnie.

„DziÊ, w Dniu Wojska Polskiego, 
zebraliÊmy si´ w miejscu bardzo 
wa˝nym dla ka˝dego Polaka, aby 
z∏o˝yç ho∏d marsza∏kowi Józefowi 
Pi∏sudskiemu, wielkiemu synowi 
tej ziemi i jego ˝o∏nierzom” — po-
wiedzia∏ pp∏k Krzysztof Rengel, 
przypominajàc licznym zebranym 
fakty z polskiej historii z okresu 
odzyskania niepodleg∏oÊci. Pod-
czas uroczystoÊci najlepsze ˝ycze-

nia sk∏adano obecnym przy Mau-
zoleum Matki i Serca Syna kom-
batantom. „To Wy po dwudziestu 
latach od Powstania Warszawskie-
go ponownie musieliÊcie stanàç do 
walki o wolnoÊç Ojczyzny. Wielu 
z Was dozna∏o wi´zieƒ, zsy∏ek i 
∏agrów. DoczekaliÊcie jednak cza-
su, gdy Wasze zas∏ugi mog∏y zostaç 
docenione” — zwróci∏ si´ do kom-
batantów attache wojskowy przy 
Ambasadzie RP na Litwie.

W intencji Ojczyzny, Woj-
ska Polskiego oraz poleg∏ych za 
wolnoÊç Ojczyzny modli∏ si´ razem 
z zebranymi ksiàdz Miros∏aw Gra-
bowski. „Chcia∏bym podzi´kowaç 
za to, ˝e jestem w tym dniu z wami 
i mog´ z wami modliç si´. 

MyÊl´, ˝e Êwi´to to jest zna-
nym i wa˝nym dniem dla ka˝dego 
Polaka, równie˝ mieszkajàcego 
na Wileƒszczyênie. Stoimy dziÊ 
w drogim i Êwi´tym dla ka˝dego 
Polaka miejscu. Musimy pami´taç 
i dbaç o to, aby to has∏o „Bóg. Ho-
nor. Ojczyzna” zawsze by∏o w na-
szym sercu” — powiedzia∏ ksiàdz 

Miros∏aw Grabowski.
„Ciesz´ si´ bardzo, ˝e w tym 

miejscu dla ka˝dego Polaka tutaj 
w Wilnie mog´ sp´dziç te chwile 
zadumy i refleksji nad tym, co by 
by∏o, gdyby nie Wojsko Polskie, 
które od lat walczy∏o na ró˝nych 
frontach o takà Polsk´, o której 
marzyli romantyczni poeci” — po-
wiedzia∏ z kolei ambasador RP na 
Litwie Janusz Skolimowski.

UroczystoÊç Dnia Wojska 
Polskiego zakoƒczono wiàzankà 
pieÊni legionowych oraz wykona-
niem hymnu „Gaude Mater Polo-
nia” przez chór z Polski.

Na zakoƒczenie ambasador RP 
na Litwie zakomunikowa∏, ˝e 5 
wrzeÊnia z okazji wznowienia sto-
sunków dyplomatycznych Polski i 
Litwy na alei Giedymina odb´dzie 
si´ uroczysta defilada wojskowa 
wojsk polskich i litewskich. „Za-
praszam do oglàdania naszych 
dzielnych ˝o∏nierzy polskich i 
braci Litwinów” — powiedzia∏ 
ambasador.

Witalis Masenas

Usuni´cie kierownictwa nie wp∏ynie na kupno rafinerii

Oczekiwanie na decyzj´ 
Usuni´cie kierownictwa ho-

lenderskiego przedsi´biorstwa 
„Yukos Finance” rosyj-
skiego koncernu „Jukos”, 
zarzàdzajàcego kontrolnym 
pakietem akcji „MaÏeiki˜ naf-
ta”, nie wp∏ynie na przej´cie 
litewskiego przedsi´biorstwa, o 
czym zapewnia polski koncern 
„PKN Orlen”.

„Umowy o kupnie „MaÏeiki˜ 
nafta” zosta∏y podpisane i sà 
wa˝ne. Uwa˝amy, ˝e usuni´cie 
kierownictwa „Yukos Finance” 
nie mo˝e mieç ˝adnego wp∏ywu 
na to” — oÊwiadczy∏ agencji „Reu-
ters” rzecznik prasowy „PKN Or-
len” Dawid Piekarz.

Tymczasem administrator 
upad∏oÊci „Jukos” Eduard Rebgun, 
który usunà∏ niepos∏uszne mu kie-
rownictwo „Yukos Finance”, nie 
traci nadziei na przekazanie nad-
zoru nad rafinerià mo˝ejskà jed-

nemu z podstawowych wierzycieli 
„Jukos” — zarzàdzanemu przez 
w∏adze Rosji przedsi´biorstwu 
„Rosneft”. 

Zgodnie z umowami zawarty-
mi w maju-czerwcu „PKN Orlen” 
nab´dzie wszystkie nale˝àce do 
„Jukos” akcje „MaÏeiki˜ nafta” 
(53,7 proc.), a ponadto pakiet 
30,66 proc. akcji nab´dzie u li-
tewskiego rzàdu. Po otrzymaniu 
zezwolenia Komisji Europejskiej 
na te transakcje „PKN Orlen” 
koncernowi „Jukos” b´dzie musia∏ 
zap∏aciç 1,492 mld USD, a rzàdowi 
Litwy — 851,8 mln USD.

Wszystkie niezb´dne doku-
menty dla nabycia „MaÏeiki˜ 
nafta” „PKN Orlen” ju˝ przedsta-
wi∏ Komisji Europejskiej. Praw-
dopodobnie Komisja zezwolenia 
na nabycie rafinerii w Mo˝ejkach 
udzieli w paêdzierniku.

BNS

Wyruszyli do Polski

Zwiedzà miasta historyczne
(Dokoƒczenie ze str. 1)

 Mirek z 29 punktami uzyska-
nymi na teÊcie zdoby∏ w konkursie 
najwy˝szà lokat´. Anna Chmurec 
— mama 16-letnej Inessy, uczen-
nicy gimnazjum Jana Paw∏a II w 
Wilnie, wyzna∏a, ˝e bardzo si´ cie-
szy z sukcesu córki, która zdoby∏a 
29 punktów, ale prze˝ywa rozsta-
nie z nià, bo to w koƒcu wyjazd 
10-dniowy.

Na spotkanie ze zwyci´zcami 
konkursu przyszed∏ równie˝ Jó-
zef Kwiatkowski, prezes Macierzy 
Szkolnej, Krystyna Dzier˝yƒska, 
jego zast´pczyni, i Stanis∏aw 
Pieszko, zast´pca prezesa ZPL.

Wed∏ug Józefa Kwiatkowskie-
go, uczestnicy tego konkursu na-
prawd´ b∏ysn´li wiedzà z historii 
Polski, bioràc pod uwag´ fakt, ˝e 
tego przedmiotu nie ma w progra-
mie szkolnym. 

Na 30 pytaƒ postawionych w 
teÊcie dwie osoby odpowiedzia∏y 
prawie bezb∏´dnie i zdoby∏y a˝ 
po 29 punktów. 

Uczestnicy konkursu musieli 

wykazaç si´ nie tylko wiedzà z hi-
storii najdawniejszej, ale równie˝ 
Polski wspó∏czesnej.

M∏odzie˝y towarzyszà trzy 
opiekunki: Regina Olecho-
wicz, nauczycielka ze szko∏y w 
Awi˝eniach, Krystyna Rostow-

ska, polonistka z gimnazjum 
w Niemenczynie, oraz Danuta 
Zagorskienò, ksi´gowa oddzia∏u 
litewskiego Samostanowienia 
— Fundacji Polska OÊwiata za 
Granicà.

A. C.

Uczniowie szkó∏ z rejonów wileƒskiego, solecznickiego, trockiego i miasta 
Wilna wyruszyli na wycieczk´ do Polski          Fot. Anna Cebula

Polski artylerzysta w Wojsku Litewskim

Unikalny przypadek
W Wojsku Litewskim odno-

towano niezwyk∏y przypadek 
— ze s∏u˝by w Wojsku Polskim 
do Batalionu In˝ynierii im. 
Juozasa Vitkusa przeszed∏ 
Litwin z Puƒska.

32-letni Darius Knyza, któ-
ry przez 9 lat s∏u˝y∏ w jednym z 
pu∏ków artylerii polskiej i dos∏u˝y∏ 
si´ stopnia podoficera, a teraz zo-
sta∏ obywatelem Litwy, przyj´ty 
zosta∏ w charakterze szeregowego 
do s∏u˝by zawodowej w batalionie 
in˝ynieryjnym.

Jak poinformowa∏ dowódca ba-
talionu major Rimantas âeslovas 
âerniauskas, zarzàdowi szkole-
nia i doktryn Wojska Litewskiego 
wys∏ano dokumenty Knyzy, aby 

równie˝ na Litwie nadaç mu rang´ 
podoficera. „RzeczywiÊcie jest to 
unikalny przypadek. Liczymy na 
pozytywnà decyzj´ oraz na to, 
˝e Knyza zostanie podoficerem” 
— powiedzia∏ âerniauskas.

W wywiadzie dla BNS Knyza 
powiedzia∏, ˝e si´ urodzi∏ w Polsce, 
wyrós∏ i ukoƒczy∏ szko∏´ w Puƒsku. 
Na skraju tej oazy litewskiej nadal 
mieszkajà i gospodarzà jego ro-
dzice. Dziadek Knyzy w okresie 
powojennym walczy∏ o wolnoÊç 
Litwy. W Wojsku Polskim s∏u˝y∏ 
w ró˝nych miejscowoÊciach, a 
ostatnich kilka lat sp´dzi∏ w pu∏ku 
artylerii w Suwa∏kach. „Do Litwy 
przywiod∏y mnie dwie mi∏oÊci — 
do kraju i ˝ony (równie˝ Litwinki 

z Puƒska), która ukoƒczy∏a studia 
na Uniwersytecie Witolda Wielkie-
go w Kownie i podj´∏a tam prac´” 
— powiedzia∏ Knyza. Stwierdzi∏ on, 
˝e na Litwie pragnà te˝ zamieszkaç 
inni cz∏onkowie jego rodziny — 
siostra ju˝ trzeci rok studiuje w Wil-
nie, a brat zamierza zamieszkaç w 
Olicie. Jak twierdzà przedstawiciele 
Litewskiego Wojska, bardzo rzadko 
si´ zdarza∏o, aby do Wojska Litew-
skiego przechodzi∏y osoby s∏u˝àce 
w wojsku innego paƒstwa.

W minionym dziesi´cioleciu 
przyby∏y z USA oficer Jonas Kron-
kaitis na Litwie zosta∏ genera∏em 
majorem, g∏ównym dowódcà Woj-
ska Litewskiego.

BNS

Coraz mniej byd∏a 

Nieatrakcyjne ceny
Na dzieƒ 1 lipca br. na 

Litwie zarejestrowano 926 tys. 
sztuk byd∏a — o 4,5 proc. mniej 
w porównaniu z tym samym 
okresem ub. roku.

W okresie porównawczym licz-
ba w∏aÊcicieli byd∏a zmniejszy∏a 
si´ o 12,1 proc. do 176 tysi´cy, 
informuje Centrum Informacji 
Rolniczej i Przedsi´biorczoÊci 
Wiejskiej.

„Ceny mi´sa sà niezbyt atrak-
cyjne, w zwiàzku z czym cz´Êç 
gospodarzy przechodzi na inne 
bran˝e rolnicze” — powiedzia∏a 
g∏. specjalistka centrum Rasa 
Pata‰ienò. 

I chocia˝ susza zmusi∏a go-
spodarzy do oddania do rzeêni 
wi´kszej iloÊci byd∏a ni˝ zazwy-
czaj, w ciàgu pierwszego pó∏rocza 
br. na Litwie poddano ubojowi 
102,6 tys. sztuk byd∏a — o 15,2 

proc. mniej w porównaniu z tym 
samym okresem ub. roku. Ponad-
to 56,1 tys. sztuk byd∏a w ciàgu 
pierwszego pó∏rocza br. wyekspor-
towano z Litwy. 

Jak podaje specjalistka Cen-
trum Informacji Rolniczej i 
Przedsi´biorczoÊci Wiejskiej Indrò 
Kleinaitò, do eksportu i zmniej-
szenia uboju w kraju sk∏aniajà te˝ 
wy˝sze ceny ni˝ w innych krajach 
Unii Europejskiej.

BNS

W lipcu wzros∏o bezrobocie na Litwie

Najlepiej w Estonii
Wed∏ug danych paƒstwo-

wych urz´dów pracy krajów 
ba∏tyckich, w lipcu bezrobocie 
na Litwie wzros∏o, a na ¸otwie 
i w Estonii — spad∏o.

 Liczba oficjalnie zarejestrowa-
nych bezrobotnych na Litwie w 
ubieg∏ym miesiàcu wzros∏a o 4,2 
proc. do 64, 6 tys., a stopa bez-
robocia — o 0,1 punkta procento-
wego — do 3,0 proc. Bezrobocie w 
Estonii zmniejsza si´ ju˝ 8 miesiàc 
z rz´du i jest najmniejsze wÊród 
paƒstw ba∏tyckich. 

W lipcu bezrobocie w Esto-
nii zmniejszy∏o si´ o kolejne 0,1 

punkta procentowego i osiàgn´∏o 
rekordowo niski poziom — 1,6 
proc. Szeregi oficjalnie zarejestro-
wanych bezrobotnych zmala∏y o 
6,5 proc. — do 13,5 tys. 

Na ¸otwie, posiadajàcej 
najwi´kszà w tych paƒstwach 
stop´ bezrobocia, liczba oficjal-
nych bezrobotnych w lipcu spad∏a 
o 1,4 proc. — do 73, 3 tys. aktyw-
nych w aspekcie ekonomicznym 
mieszkaƒców, a stopa zarejestro-
wanego bezrobocia spad∏a o 0,1 
punkta procentowego — do 6, 9 
proc.
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