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Pandemia Covid-19 i
kryzys migracyjny w 2021
r. były wydarzeniami najbardziej oddziałującymi
zarówno na całą Litwę,
jak i na społeczność polską w naszym kraju. Niestety, po roku kampanii
szczepień zamieszkała w
większości przez Polaków
Wileńszczyzna jest najmniej wyszczepionym regionem na Litwie. Mówi
się o wielu przyczynach
tego zjawiska. Ale jako
najważniejsze wymienię
dwie – wpływ rosyjskiej
propagandy podważającej skuteczność zachodnich szczepionek i brak
zaufania polskiej ludności na Wileńszczyźnie do
władz Litwy. Spora część
naszych rodaków wciąż
nie ufa niektórym poczy-

naniom centralnych władz
w Wilnie.
Również odgórna decyzja litewskich władz o rozmieszczeniu obozów dla
nielegalnych uchodźców w
zamieszkałych przez Polaków miejscowościach zapewne nie przyczyniła się
do podniesienia poziomu
zaufania. Trzeba jednak
przyznać, że rozładowanie
tego kryzysu pokazało, że
dialog pomiędzy władzą
centralną a ludnością Wileńszczyzny jest możliwy i
to nawet w tak trudnych sytuacjach. Ten kryzys także
udowodnił, i to po raz kolejny, że mniejszości narodowe, w tym Polacy na Litwie,
mogą być instrumentalnie
wykorzystywani przez putinowską Rosję i jej satelitę
na Białorusi, które prowa-
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„Projekt finansowany ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za
Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy
autorów i nie może być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

dzą przeciwko Litwie i Polsce wojnę hybrydową.
Ale w życiu społeczności Polskiej na Litwie w
2021 r. nie zabrakło również radosnych chwil. I w
pierwszej kolejności trzeba powiedzieć o rozpoczęciu budowy dobudówki do
Domu Kultury Polskiej w
Wilnie. Mimo ograniczeń
spowodowanych pandemią kwitło życie kulturalne.
Spośród wielu koncertów,
przedstawień teatralnych,
festiwali, chciałoby się
wymienić jubileusze naszych czołowych zespołów:
40-lecie „Wileńszczyzny”
i 65-lecie „Wilii”. Aktywność społeczności polskiej
na Litwie, nie zważając na
wszelakie trudności, napawa optymizmem na przyszłość. Do siego roku!

Trzy pytania do...
Gytisa Darulisa, zastępcy dyrektora Służby Zatrudnienia

Rozmawiała Honorata Adamowicz
1. Osoby w wieku powyżej 65 lat będą stanowić
48,1 proc. całkowitej populacji państw bałtyckich
już w 2050 r. Ile obecnie
jest osób w wieku 50+ zarejestrowanych w Służbie
Zatrudnienia?
Już teraz ponad 42
proc. wszystkich osób poszukujących pracy zarejestrowanych w Służbie
Zatrudnienia ma ponad 50
lat. Na dzień 1 grudnia w
kraju mieszkało około 71
000 osób bezrobotnych w
tej grupie wiekowej. Kilka
lat temu najbardziej palącym tematem było bezrobocie wśród młodzieży,
ale teraz zmieniło się to
radykalnie.

2. W jaki sposób osoby
50+ mogą wejść na rynek
pracy?
Jedną z alternatyw jest
kształcenie
zawodowe
lub przekwalifikowanie.
Obecnie osoby 50+ zazwyczaj wybierają szkolenie
asystenta
pracownika
socjalnego i operatora
magazynu. Wśród tych,
którzy chcą się uczyć i
zmieniać swoje kwalifikacje, jest coraz więcej takich, którzy swoją
przyszłość kojarzą z sektorem IT. W tym i ubiegłym roku wybrało go 15
osób z grupy wiekowej
50+ zarejestrowanych w
Służbie Zatrudnienia. W
sektorze
budowlanym

najpopularniejszy
jest
program szkoleniowy dla
budowniczych. W ubiegłym i bieżącym roku
ukończyli go klienci w
wieku 34 lat i starsi, w tym
jedna kobieta.
3. Jakie są warunki
kształcenia zawodowego
lub przekwalifikowania?
Służba Zatrudnienia
oferuje osobom bezrobotnym i zatrudnionym
do wyboru 11,5 tys. formalnych
programów
szkoleniowych w różnych formach. Finansowane są nie tylko szkolenia zawodowe, ale także
koszty podróży i zakwaterowania, jeśli osoba nie
mieszka na tym samym
obszarze. Dodatkowo wypłacane jest stypendium,
które obecnie wynosi
301,74 euro.
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Imieniny
30 grudnia:

Anizji, Dionizego, Egwina,
Eugeniusza, Liberiusza,
Łazarza, Małgorzaty,
Marceli, Perpeta, Rajnera,
Sewera, Uniedroga

31 grudnia:

Barbacjana, Donata,
Katarzyny, Kolumba,
Mariusza, Melanii,
Paulina, Saturnina,
Sebastiana, Sylwestra,
Tworzysława, Zotyka

Pierwszy litewski film został uwieczniony w Kownie Fot. Samorząd m. Kowna

Populacja Wilna rośnie.
Więcej małżeństw i narodzin
Żegnając stary rok Wilno liczy, jak bardzo urosło.
Choć wskaźnik urodzeń
w całym kraju w ostatnich
latach spada, w tym roku
w stolicy zarejestrowano
więcej urodzeń niż w ubiegłym. Do ostatniego tygodnia roku w stolicy urodziło się 6521 noworodków, w
2020 roku — 6332, a w 2019
roku — 6751.
Wraz z dziećmi obywateli Litwy urodzonymi za
granicą w tym roku w stolicy zarejestrowano łącznie
10 330 urodzeń.
Najpopularniejszymi
imionami w ciągu ostatnich kilku lat pozostają Lukas, Jokūbas, Markas, Emilija, Amelija i Lėja. W tym

roku w Wilnie urodziło się
o 0,6 proc. chłopców więcej
niż dziewczynek.
„W Samorządzie Miasta Wilno — jedynym z
miejskich samorządów —
populacja nie zmniejszyła się od dekady. Wręcz
przeciwnie, wzrosła aż o
4 proc. Taki przyrost naturalny i rozwój miasta
są bardzo pozytywne”
— powiedziała Jolanta
Kuzmienė, kierownik Wydziału Ewidencji Cywilnej
Samorządu Miasta Wilna.
Kuzmienė zauważa, że
w ostatnich latach rodzi się
mniej bliźniąt. W tym roku
zarejestrowano 79 par bliźniąt. Tylko jedna rodzina
doczekała się trojaczków.

Liczba
zarejestrowanych małżeństw, która
spadła w ubiegłym roku,
w tym roku ponownie
wzrosła. W 2021 roku zarejestrowano łącznie 5001
małżeństw. W ubiegłym
roku zarejestrowano małżeństw mniej — 4800.
Popularne jest zarejestrowanie małżeństwa
31 grudnia — w tym roku
aż 23 pary zawrą związek
małżeński w Sylwestra.
Często daty są wybierane
z uwzględnieniem liczb
„magicznych” — 12 lutego
2022 roku zawrze związek
małżeński 18 par, a na 22
lutego 2022 roku zarejestrowało się już 5 par.
J.J., kurierwilenski.lt

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

TADEUSZA MARKIEWICZA

Jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni za gratisowo wydaną książkę
o naszym teatrze ,,Scena Polska nad Wilią", autorstwa Jerzego Surwiły.
Na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składa Polski Teatr w Wilnie i
kierownik artystyczny Irena Litwinowicz

Cytat dnia
„Norwid uczy nas, że
człowiek nie jest samotną wyspą, że żyje jako
część większej całości,
ale nie tylko tu i teraz, i
że jest łącznikiem między
pokoleniami, które były
przed nami i które przyjdą po nas” - powiedział
premier Polski Mateusz
Morawiecki w środę w gali
podsumowującej konkursy
dotyczące życia i twórczości Cypriana Kamila
Norwida.

Liczba dnia

112 000

mieszkańców podpisało
w ciągu tygodnia petycję
w sprawie odwołania
paszportu możliwości
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Postanowienia noworoczne – każdy
moment jest dobry
Honorata Adamowicz
Postanowienia noworoczne są nieodłączną częścią Nowego Roku. Wraz
z nim wiele osób postanawia zmienić
swoje życie. Jedni postanawiają, że od
1 stycznia rzucają palenie, inni zaczynają uprawiać sport, oszczędzać... O
tym, jak tworzyć postanowienia noworoczne i czy w ogóle warto to robić,
w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”
doradza Eugenijus Laurinaitis, psychoterapeuta.
– Przede wszystkim, jeżeli ktoś coś
postanawia, to powinien wiedzieć, jak
to będzie robił, powinien do tego podchodzić odpowiedzialnie, a nie tak po
prostu, że coś tam postanawia i na tym
koniec. W takim przypadku lepiej już
nic nie postanawiać. Tak naprawdę,
nie jest łatwo coś postanowić i to wykonać. Najważniejsza jest motywacja,
a nie dzień, kiedy postanawiam coś
zrobić. Nieważne, czy postanawiam
na przykład rzucić palenie 1 stycznia czy 10 marca, data nie jest ważna.
Ważne jest to, dlaczego chcę to zrobić.
Ważny jest też wynik. A więc słowa i
data w tym procesie nic nie znaczą –
mówi psychoterapeuta.
Pracownicy siłowni, klubów fitness, dietetycy przyznają, że z początkiem stycznia mają najwięcej chętnych, którzy chcą wyrzeźbić swoje
ciało, popracować nad problemami,
coś zmienić w nowym roku… Z upływem czasu zapał się zmniejsza.
– 1 stycznia jest dla wielu ludzi magiczną datą. Koniec roku to dla wielu
czas podsumowań oraz snucia planów na przyszły rok, dlatego też wielu z nas pod koniec roku robi jakieś
postanowienie. Wielu ludziom się
wydaje, że z początkiem roku następuje coś nowego, zachodzą zmiany,
dlatego człowiek chce coś zmienić,
zacząć od nowa. Ale tak naprawdę,
tak nie jest, to nie jest żaden koniec i
początek czegoś nowego – zaznacza
specjalista.
Jak mówi, początek roku to taki
sam dzień, jak każdy inny w naszym życiu.

Początek roku to taki sam dzień, jak każdy inny w naszym życiu – mówi
Eugenijus Laurinaitis, psychoterapeuta. Fot. Marian Paluszkiewicz
– Trzeba skupić się na tym, jak żyjemy, a nie, że dzisiaj jem tak, a od Nowego Roku już odżywiam się zdrowo.
Ludzie lubią symbole, dlatego też postanowienia lubią robić, że od poniedziałku, od Nowego Roku, od pierwszego, ale tak naprawdę, data nie ma
żadnego znaczenia – zapewnia Eugenijus Laurinaitis.
Naukowcy radzą, aby ludzie wyznaczali realistyczne, osiągalne cele
jako postanowienia noworoczne
oraz tworzyli konkretny plan działania, aby odnieść sukces. Sugerują też
odejście od eliminacji złych nawyków
na rzecz wzmacniania tych dobrych.
Badacze z Uniwersytetu Sztokholmskiego i Uniwersytetu Linköping w Szwecji przeanalizowali
postanowienia noworoczne 1 066
osób. Zespół podzielił uczestników na trzy grupy – bez wsparcia,
ze wsparciem ograniczonym i rozszerzonym. Co miesiąc przez cały
rok sprawdzano, jak dobrze badani
trzymali się swoich postanowień. Po
roku 59% osób, które uznały swo-

je postanowienie za cel (np. „Będę
biegał więcej”), trzymało się swojego nawyku, podczas gdy 47% osób
skupiających się na eliminacji czegoś (na przykład „Rzucę czekoladę”)
odniosło sukces. Prof. Per Carlbring
z Uniwersytetu Sztokholmskiego
wyjaśnia, że przeformułowanie postanowienia noworocznego z pewnością może zadziałać. „Na przykład,
jeśli twoim celem jest zaprzestanie
jedzenia słodyczy, aby schudnąć,
najprawdopodobniej
odniesiesz
większy sukces, jeśli zamiast tego
powiesz – będę jadł owoce kilka razy
dziennie” – napisał badacz.
Chociaż naukowcy nie wykazali
wsparcia otoczenia jako kluczowego czynnika w osiągnięciu zamierzonych celów, radzą deklarować
swoje cele publicznie. Bardziej
prawdopodobne jest, że ludzie
będą trzymać się zmian, jeśli inni
będą pytać ich o rezultaty.
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Niebezpieczny symbol Sylwestra – fajerwerki

Honorata Adamowicz
Zdzisław Skwarciany, dyrektor
Pogotowia Ratunkowego w Wilnie, w
rozmowie z „Kurierem Wileńskim”
apeluje do wszystkich tych, którzy
w tym roku zamierzają wystrzelić w
niebo, o ostrożność, ponieważ chwila nieuwagi może zakończyć się bardzo smutno.
– Na szczęście, liczba poszkodowanych z powodu fajerwerków z każdym rokiem się zmniejsza. Można powiedzieć nawet, że bywają lata, kiedy
nie mamy poszkodowanych. To bardzo cieszy. Pamiętam, że kilkanaście
lat temu, gdy wielu robiło samodzielnie fajerwerki, dochodziło do wielu
nieszczęść. Wtedy to noce były pracowite. Do szpitala trafiały osoby z oderwanymi kończynami, poparzeniami.
To było straszne. Przyczyn nieszczęść
było wiele, jedną z najczęstszych były
samodzielne zrobione przez nastolatków fajerwerki, kupowano je też w
różnych niedozwolonych miejscach,
gdzie były w jakiś sposób niesprawne
– wspomina Zdzisław Skwarciany.
Najczęściej poszkodowane przez
fajerwerki są dzieci lub osoby dorosłe pod wpływem alkoholu. Dyrektor pogotowia zaznacza, że w żadnym wypadku nie wolno dawać do
rąk dzieciom fajerwerków, które na
pierwszy rzut oka wyglądają zupełnie bezpieczne. Osoby pod wpływem
alkoholu także muszą trzymać się od
nich z dala, ponieważ alkohol spowalnia reakcje na nagłe okoliczności.
– Nie wątpię, że w tym roku także
będą osoby, które w noc sylwestrową
wystrzelą fajerwerki w niebo. A więc
pamiętajmy, że nieprawidłowe odpalenie fajerwerków lub petard może
skończyć się obrażeniami w obrębie
kończyn górnych lub twarzy – przypomina dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Wilnie.
Specjalista radzi, jak udzielić
pierwszej pomocy w przypadku poparzenia petardami. Jeśli podczas wy-

Mimo tego, że w tym roku, podobnie jak w poprzednim, Wilno poszło za wzorem dużych miast świata i
postanowiło zrezygnować z fajerwerków, wielu mieszkańców nadal nie wyobraża sobie sylwestrowej nocy
bez okolicznościowych wybuchów.
buchu zapaliło się ubranie poszkodowanego, należy je jak najszybciej
ugasić. W tym celu można użyć koca,
polać materiał wodą czy przewrócić
poszkodowanego na ziemię i turlać.
Ciężkie poparzenia należy schładzać przy pomocy czystego materiału nasączonego chłodną wodą. Rozległych i bardzo głębokich oparzeń
nie można bezpośrednio polewać
zimną wodą.
Podczas wybuchu petardy może
dojść do obrażeń ciała. Jeśli kończyna mocno krwawi, trzeba umieścić
ją ponad poziomem serca osoby poszkodowanej i spróbować zatamować krwotok. Użyć można do tego
jałowej gazy i bandaży. Jeśli dojdzie
do uszkodzenia oka, należy przemyć
je chłodną i czystą wodą. Poszkodowany musi znaleźć się jak najszybciej pod opieką lekarza, ponieważ
w wyniku uszkodzenia oka może
dojść do utraty wzroku.

W wyniku nieprawidłowego odpalenia petardy może dojść również do
uszkodzenia słuchu spowodowanego
pęknięciem błony bębenkowej. Jeśli
do tego dojdzie, poszkodowanemu
można pomóc poprzez włożenie jałowej gazy do ucha. Tak jak w przypadku innych urazów, konieczna jest
szybka interwencja lekarska.
Pamiętajmy, że fajerwerki są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale
też dla zwierząt. Weterynarze twierdzą, że wystrzałów i świateł fajerwerków najbardziej boją się psy. W
taką noc bardzo ważne jest zapewnienie im odpowiednich warunków
w domu. Najlepiej wykorzystać w
tym celu pomieszczenie bez okna,
w którym jest najciszej i nie widać błysków. Pies potrafi w panice
wyrwać się właścicielowi i biec na
oślep przed siebie, co niestety doprowadza czasami do tragicznych
w skutkach wypadków.

Fajerwerki są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale też dla zwierząt – wystrzałów i
świateł fajerwerków najbardziej boją się psy Fot. Marian Paluszkiewicz

6

30-31/12/2021

RELIGIA

KURIER WILEŃSKI

Nowy Rok
w tradycji chrześcijańskiej
Ilona Lewandowska

Przełom starego i nowego roku ma swoje znaczenie nie tylko ze względu na odbywające się w tym
dniu zabawy. Sens religijny tym dniom nadał również Kościół katolicki.
Bożego Narodzenia, podczas gdy
w tym samym okresie w Anglii
przypadał on w Wielkanoc.

EKSPERYMENTY Z KALENDARZEM

Data rozpoczęcia Nowego Roku
wydaje się dziś oczywista, ale nie
zawsze tak było. Na powstanie
kalendarza, którego obecnie używamy, największy wpływ miały
dwie tradycje: starożytnego Rzymu oraz chrześcijańska. Rzymianie rozpoczynali swój rok 1 marca, poświęcając w ten sposób 1
miesiąc bogu Marsowi. Pozostałe
miesiące miały na przemian 30 i
31 dni. Pewne zmiany wprowadził
w tym względzie cesarz Oktawian
August, który nie tylko nazwał
swym imieniem szósty miesiąc,
ale również wydłużył go do 31 dni.
Właśnie dlatego luty (w rzymskiej
tradycji ostatni) musiał zostać
skrócony do 28-29 dni.
1 stycznia w starożytnym Rzymie od II w p.n.e. był w tradycji
rzymskiej natomiast dniem, gdy
obejmowali władzę konsulowie,
najważniejsi urzędnicy republiki. Ponieważ było to wydarzenie
o ogromnym znaczeniu politycznym, dokumenty datowano zwykle kadencjami poszczególnych
konsulów, co sprawiło, że 1 stycznia, jako początek nowej kadencji,
zyskał praktycznie znaczenie początku nowego roku.
Wraz ze wzrostem znaczenia
chrześcijaństwa rozpoczęły się
również poszukiwania chrześcijańskiej interpretacji daty Nowego Roku. Punktem odniesienia
stało się tu wyznaczenie daty Narodzenia Jezusa na 25 grudnia,
czego dokonano na soborze w
Nicei w roku 325. Bardzo szybko
w niektórych regionach zaczęto
właśnie ten dzień uznawać jako
początek roku, nie brakowało jed-

MIĘDZY LEGENDĄ A HISTORIĄ

Statua papieża Sylwestra I w Mantui
nak teologów głoszących, że początek roku należy przesunąć na
dzień Zwiastowania, czyli na datę
o dziewięć miesięcy wcześniejszą. Dyskusje trwały bardzo długo. Od Zwiastowania rok chciał
rozpoczynać np. Dionizy Mały,
mnich, który w VI wieku obliczał
datę narodzin Chrystusa. W średniowiecznym świecie, dalekim
od globalizacji, panowała pod tym
względem zresztą bardzo duża
dowolność. W państwie Karola
Wielkiego rok rozpoczynano od

Nie tylko rozpoczęcie nowego
roku, ale również pożegnanie starego doczekało się interpretacji w
świecie chrześcijańskim. Sylwestrowe tradycje również wywodzą
się z czasów rzymskich. W świecie
zdominowanym przez pogaństwo
miały one jednak zupełnie inny
charakter niż obecnie. Początek
nowego roku łączono w Rzymie
z pogańskimi obchodami, przeciwko którym chrześcijanie bardzo zdecydowanie protestowali,
podejmując pokutę. Charakter
pokutny tego dnia zanikł wraz ze
zmierzchem pogaństwa. Zamieniła go inna tradycja, w której historia splata się z legendą.
W ostatnim dniu starego roku
Kościół wspomina Sylwestra I,
papieża w okresie od 31 stycznia
314 r. do 31 grudnia 335 r. Choć
wiele wydarzeń z życia świętego,
podobnie jak jego zasługi dla rozwoju chrześcijaństwa, nie budzą
wątpliwości, jego życie obrosło
również w legendy. Według jednej z nich w roku 317 papież zamknął w podziemiach Watykanu
smoka, który zgodnie z przepowiednią miał się wydostać na wolność w rocznicę śmierci świętego,
gdy rozpocznie się rok tysięczny. Zgodnie z tym przekazem (w
którym jednak trudno doszukiwać się prawdy) 31 grudnia 999 r.
wszyscy oczekiwali końca świata,
a kiedy smok się nie pojawił – wybuchła ogromna radość.
7. >>
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Wbrew temu, co sugeruje przytoczona legenda, sylwestrowe zabawy
mają o wiele krótszą tradycję. Rozpowszechniły się one dopiero pod
koniec XIX w. Ostatni dzień roku w
Kościele katolickim obchodzony jest
jako część oktawy Bożego Narodzenia. Tradycyjnie wspominany jest
również św. Sylwester I, papież. W
wielu parafiach wieczór sylwestrowy
ma też charakter refleksyjny – wierni gromadzą się w świątyni na nabożeństwa: dziękczynne, pokutne i
przebłagalne.

RELIGIA
podróżnika i humanisty, Raoula
Follereau, przez papieża Pawła VI
listem z 8 grudnia 1967 r. Dzień ten
adresowany jest nie tylko do wiernych Kościoła katolickiego, ale do
wszystkich ludzi dobrej woli. Co
roku ma inny temat, a papież wydaje z tej okazji orędzie poruszające
różne problemy związane z tematyką pokoju. 1 stycznia 2022 r. będziemy go obchodzić już po raz 55., tym
razem pod hasłem: „Dialog międzypokoleniowy, edukacja, praca – na-
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rzędziami budowania trwałego pokoju”. Papież Franciszek w swoim
orędziu na ten dzień podkreślił, że
kształcenie i wychowanie są siłą
napędową pokoju. Wezwał również
do ograniczenia wydatków na zbrojenia i przeznaczania tych środków
na zdrowie, edukację, infrastrukturę czy troskę o środowisko.
Fot. wikipedia

NOWY ROK W KOŚCIELE KATOLICKIM

Początek Nowego Roku Kościół
katolicki obchodzi obecnie jako
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Święto to ustalono
stosunkowo niedawno. Wcześniej
w tym dniu obchodzono święto
Obrzezania Pańskiego, które Cerkiew prawosławna i Kościół anglikański nadal świętują, potem
Uroczystość Imienia Jezus, która
do dziś obchodzona jest w wielu
Kościołach protestanckich.
Święto Bożej Rodzicielki istnieje od 1931 r., kiedy Pius XI ustanowił je na pamiątkę soboru w Efezie
w 431 r., jako datę wyznaczając 11
października. Przypominało ono
o pierwszym dogmacie maryjnym, uznającym Maryję za Bożą
rodzicielkę. Wiązał się on ze sporem z nestorianami i monofizytami. Kościół opowiedział się za
obecnością dwóch pierwiastków
istniejących równolegle w Chrystusie – ludzkiego i boskiego. Tym
samym Maryja stawała się matką
Boga, a nie tylko Chrystusa.
Nowy Rok obchodzimy jako
święto maryjne dopiero od 1969 r.,
czyli od reformy liturgii w ramach
Soboru Watykańskiego II. Zostało
ono wówczas podniesione do rangi uroczystości. Tak obchodzone
1 stycznia w Kościele katolickim
ma podkreślić aspekt macierzyństwa Maryi związany z jednym z
najstarszych dogmatów Kościoła o
Bożym Macierzyństwie Maryi.
Pierwszy dzień roku to również
Światowy Dzień Pokoju, którego
obchody ustanowione zostały z
inicjatywy francuskiego filozofa,

7

Matka Boża Trybunalska namalowana według kanonu wyznaczonego
przez rzymską ikonę Maryi-Theotokos w bazylice Matki Bożej Większej po
Soborze Efeskim (431 r.)
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Na Litwę dotarł nowy lek dla pacjentów
z łagodnym przebiegiem COVID-19
Na Litwę dotarła partia nowego leku Ronapreve (połączenie
kasiriwimabu i imdewimabu) dla
pacjentów z COVID-19. Preparat
opracowany przez firmę farmaceutyczną Roche będzie stosowany u hospitalizowanych pacjentów
z łagodną postacią COVID-19, którzy nie potrzebują tlenoterapii.
Europejska Agencja Leków 11
listopada dopuściła do obrotu lek
Ronapreve oraz zaleciła jego stosowanie u pacjentów z COVID-19
w wieku od 12 lat i starszych, o masie ciała co najmniej 40 kg, niewymagających tlenoterapii, u których
występuje zwiększone ryzyko rozwoju ciężkiej formy koronawirusa.
Preparat może być również stosowany w celu zapobiegania COVID-19 u dorosłych i młodzieży w
wieku od 12 lat i starszych, którzy
ważą co najmniej 40 kg.
Litwa zakupiła 60 dawek leku
Ronapreve, których wystarczy na
leczenie 60 pacjentów. 27 grudnia
leki te trafiły do Centrum Pogotowia Ratunkowego, a w najbliższych
dniach trafią do placówek medycznych. Planuje się zakup dodatkowych 340 dawek Ronapreve.
Obecnie pacjenci z ciężkimi
przypadkami COVID-19 potrzebujący terapii tlenowej są leczeni
preparatem Veklury (substancją
czynną leku jest remdesiwir). Lek
został zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków w czerwcu ubiegłego roku. Litwa kupuje
leki centralizowanie wraz z innymi krajami Unii Europejskiej. 20
grudnia br. KE zatwierdziła nowe
wskazania do stosowania leku Veklury – będzie podawany dorosłym
pacjentom, którzy nie wymagają
tlenoterapii, ale mają zwiększone
ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.
Według danych Departamentu
Statystyki we wtorek 28 grudnia
na Litwie potwierdzono 1 948 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19

Na Litwie obowiązują nowe przepisy dotyczące paszportu możliwości
Fot. Marian Paluszkiewicz
zmarło 17 osób (w wieku od 40 do
99 lat), 11 z nich było niezaszczepionych lub zaszczepionych nie
w pełni. Medycy zaznaczają, że
w przypadku pacjentów w pełni
zaszczepionych, którzy umierają
na skutek COVID-19, najczęściej
są to osoby w podeszłym wieku z
poważnymi chorobami współistniejącymi, u których układ odpornościowy jest słaby. Obecnie na
COVID-19 choruje 15 708 mieszkańców Litwy, w izolacji przebywa
38 905.
28 grudnia do szpitali trafiło
111 osób chorych na COVID-19.
Zajęte są 1 072 łóżka przeznaczone dla pacjentów z infekcją koronawirusową.
Od początku epidemii na Litwie
koronawirusem zaraziło się 515
892 mieszkańców, zmarło 7 350.
We wtorek zaszczepiło się 22
175 mieszkańców, z których 1 815
przyjęło pierwszą dawkę, 2 862
– drugą dawkę, a 17 498 – dawkę
wzmacniającą. Na Litwie wyko-

rzystano łącznie 4 083 697 dawek
szczepionki przeciwko COVID-19.
Przynajmniej jedną dawką zaszczepiono 1 913 150 mieszkańców. Od 28 grudnia w kraju obowiązują nowe przepisy dotyczące
paszportu możliwości.
W przypadku mieszkańców,
którzy zostali zaszczepieni zgodnie z pełnym planem szczepień
ponad 7 miesięcy temu, paszport
możliwości stracił ważność. W
związku z tymi zmianami zaleca
się zaszczepienie wzmacniającą dawką przeciwko COVID-19.
Wzmacniająca dawka szczepionki
nie jest wymagana od osób z pozytywnym wynikiem testu PCR, gdy
od pozytywnego wyniku testu nie
minęło więcej niż 210 dni.
Od 28 grudnia paszport możliwości lub inne dokumenty zastępcze
będą również wymagane od dzieci w
wieku od 12 i 2 miesięcy.
Opr. J.G.
Na podst. sam.lt.,
korona.stop.lt
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śp. mgr inż. JERZY STRUŻANOWSKI
NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, TATA, DZIADEK, WUJEK, TEŚĆ, BRAT,
SYN UZNANEJ LEKARKI ZAŁOŻYCIELKI TEATRU POLSKIEGO W WILNIE
I LEGIONISTY GENERAŁA WOJSKA POLSKIEGO.
Urodzony 12 maja 1932 roku w Wilnie, przeżywszy lat 89, zasnął na wieki
dnia 20 grudnia 2021 roku.
Szlachetny i odważny człowiek, oddany prawdzie, Ojczyźnie i dobru społecznemu, wybitny naukowiec, wysokiej klasy inżynier konstruktor elektronik, ceniący uczciwość i wiedzę ponad własny komfort i wygodę, autor 7
patentów, z których do dziś korzysta cały świat, członek Komendy Naczelnej
Związku Legionistów Polskich przez kilka kadencji, członek Rady Muzeum
Czynu Niepodległościowego, członek Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego w
Kraju poświęconego badaniu najnowszej historii Polski.
MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie we czwartek, 30 grudnia
2021 roku o godzinie 12:20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim
przy ul. Rakowickiej w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie
Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia
pogrążona w głębokim smutku rodzina.”

W pierwszym kwartale 2022 roku
na Litwę dotrze nowa szczepionka „Nuvaxovid”
W minionym tygodniu Komisja Europejska zarejestrowała piątą szczepionkę
przeciwko COVID-19 – preparat „Nuvaxovid” opracowany przez firmę „Novavax”.
Nowa szczepionka będzie dostępna dla mieszkańców Litwy
oraz mieszkańców innych krajów
Unii Europejskiej w pierwszym
kwartale następnego roku.
„Nuvaxovid” to szczepionka
białkowa podawana w dwóch dawkach, w odstępie 3 tygodni. Przeznaczona jest dla osób powyżej 18.
roku życia.
Jak informuje Ministerstwo
Ochrony Zdrowia, badania kliniczne wykazały, że skuteczność nowej
szczepionki sięga 90 procent.
To, czy „Nuvaxovid” będzie mógł
być podawany jako dawka przypominająca, pokażą badania, których
wyniki spodziewane są w lutym
przyszłego roku. Producent preparatu obiecuje również dostosować
szczepionkę do nowych niepokojących szczepów koronawirusa, takich jak Omikron.

Producentem nowej szczepionki
jest firma „Novavax” Fot. M. P.

Jednak już teraz wiadomo,
że „Nuvaxovid” zapewnia bardzo
wysoki poziom przeciwciał, co
jest ważne w ochronie organizmu
przed nowymi mutacjami koronawirusa.
„Nuvaxovid” to szczepionka
stworzona na bazie białka – to dobrze znana technologia stosowana
od ponad 30 lat. W podobny sposób opracowana jest szczepionka
przeciwko wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B, krztuścowi i infekcjom pneumokokowym.
W pierwszym kwartale 2022
roku Litwa ma otrzymać 132 tysiące dawek preparatu „Nuvaxovid”,
kolejne 310 560 dawek ma być zamówionych w drugim kwartale.
Ogółem rząd Litwy zatwierdził nabycie od firmy „Novavax” 633 tysięcy
dawek szczepionki.
L24.lt
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Szampański nastrój
na Nowy Rok
Justyna Giedrojć
Z zasady trunek, który większość z nas uważa za szampan, jest
tylko winem musującym.
– Prawdziwy szampan pochodzi
wyłącznie z Szampanii (fr. Champagne) – historycznej prowincji
we Francji, położonej w północno-wschodniej części kraju. Wina
musujące z innych regionów Francji są często równie dobre, jednak nie mogą nazywać się szampanem. Niektóre kraje posiadają
swoje wariacje na temat szampana. Na przykład, w Hiszpanii jest to
musujące wino cava – kataloński
odpowiednik szampana – mówi w
rozmowie z „Kurierem Wileńskim”
Roman Gorecki, który urodził się
w Paryżu i przez długie lata tam
mieszkał. Obecnie prapraprawnuk
Adama Mickiewicza mieszka z rodziną w Wilnie.
Prawdziwy szampan uzyskuje
się nalewając do butelek młode
jeszcze „pracujące” wino i przechowując je pochylone korkiem
do dołu, aż wytworzą się charakterystyczne bąbelki. Od 1911 r.
szampan jest towarem o nazwie
zastrzeżonej. Za najbardziej popularny na świecie uchodzi szampan marki Moët et Chandon. Claude Moët zaczął handlować winem
w 1743 r. Dzisiaj założona przez
niego firma to jeden z największych na świecie producentów
szampana. Firma ta posiada 1 190
ha winnic, produkując rocznie
około 28 mln butelek szampana.
Pierwotnie Claude Moët wysyłał
swoje wino z Szampanii do Paryża, gdzie w czasie rządów Ludwika XV wzrosło zapotrzebowanie
na wina musujące. Później wraz
z synem otworzył własne biuro w
Paryżu, przez co klientami zostało

Prawdziwy bal noworoczny nie może odbyć się
bez szampana. Tradycja wznoszenia toastu szampanem podczas sylwestrowego składania życzeń
narodziła się w XVIII w. we Francji.

Prawdziwy szampan pochodzi wyłącznie z Szampanii, prowincji we Francji
Fot. Marian Paluszkiewicz
wielu arystokratów, a marka rozpoczęła także eksport międzynarodowy.
Cena butelki prawdziwego francuskiego szampana zaczyna się od
15 euro. W przypadku popularnej
marki Dom Perignon cena zaczyna się od 100 euro. Trzylitrową butelkę Dom Perignon Blanc Vintage
2003 można kupić w sklepie internetowym za prawie 2 tys. euro.
– We Francji szampana pije się
przy wielu okazjach i zawsze na
Nowy Rok. Prawdziwy francuski
szampan jest tylko wytrawny, czyli brut. W Wilnie kupuję butelkę
tego trunku za cenę około 30 euro
– mówi Roman Gorecki.
Krystyna Zimińska, wicedyrektorka Domu Kultury Polskiej w
Wilnie, ocenia, że najwięcej „szampana” w restauracji „Pan Tadeusz”
goście wypijają na Sylwestra.

– Nie jest to oczywiście ten
prawdziwy szampan, tylko różne
gatunki win musujących. Ze względu na stosunkowo wysoką cenę nie
mamy prawdziwego szampana w
naszym menu. Jedynie, gdy odbywa się w lokalu prywatna impreza,
a goście mają ochotę wyłącznie na
szampana, sprowadzamy ten trunek. Ostatnio co prawda, goście
coraz częściej zamawiają prosecco, włoskie lub hiszpańskie wino
musujące – opowiada wicedyrektorka, do obowiązków której należy również zarządzanie restauracją „Pan Tadeusz”.
Rozmówczyni ubolewa, że z powodu pandemii już po raz kolejny
w „Panu Tadeuszu” nie odbędzie
się zabawa sylwestrowa. Pozostaje
więc noworoczny toast wznieść w
domu w otoczeniu rodziny i przyjaciół.
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2022 rok pod znakiem Wodnego Tygrysa –
jaka powinna być sylwestrowa kreacja?
Justyna Giedrojć
„Rok Wodnego Tygrysa nastąpi
dopiero w lutym, dlatego niekoniecznie sylwestrowy strój powinien o tym przypominać. Jeżeli
jednak chcemy zrobić rewerans
Tygrysowi, to idealnie pasują
wszystkie odcienie wody – od lazurowego do głębokiego szmaragdowego. Sylwestrową kreację
można upiększyć błyszczącymi
dodatkami, np. błyskotkami w
srebrzystym odcieniu“ – mówi
Aleksander Wasiljew-Gulewicz,
znany historyk mody, dekorator,
scenograf, kostiumograf i kolekcjoner.
Dodaje, że z zasady nie istnieje takie pojęcie jak „moda sylwestrowa”. „Tak samo, jak nie istnieje
pojęcie mody na Dzień św. Walentego czy święto Halloween. Jest
moda świąteczna, która stwarza
wspaniałą okazję dla kobiet do
założenia długiej kreacji, która
doskonale pasuje także na zabawę
noworoczną” – zaznacza znawca
mody.
Przypomina, że wiele modnych kolekcji na 2022 r. tworzono uwzględniając fakt, że według
wschodniego horoskopu królować będzie Tygrys. „W tym sezonie w modnych kolekcjach nie
zabraknie zwierzęcych akcentów,
takich jak tygrysie paski. Należy
jednak pamiętać, że tego rodzaju motywów nie powinno być za
dużo, szczególnie w codziennym
stroju. Nadmiar lamparcich cętek, wzoru skóry węża czy prążków tygrysa może wyglądać nawet wulgarnie. W 2022 r. oprócz
„wodnych” kolorów – od wszystkich odcieni niebieskiego do zielonego – dominować będą kolory:
bordowy, pomarańczowy, róż oraz
różne odcienie musztardowe. Kolory czarny i biały będą aktualne

Zgodnie z chińskim horoskopem rok 2022 jest
Rokiem Wodnego Tygrysa. Według kalendarza
księżycowego Tygrys będzie panować od 1 lutego
nadchodzącego roku do 21 stycznia 2023 r.

„Na sylwestrową kreację idealnie pasują wszystkie odcienie wody – od
lazurowego do głębokiego szmaragdowego” – mówi Aleksander Wasiljew-Gulewicz Fot. Marian Paluszkiewicz
jak zawsze” – tłumaczy Wasiljew.
Podkreśla, że w trendach nadal
pozostają ubrania z second handów, ale obuwie oraz torebki powinny być nowe. „Niekoniecznie
być modnym to droga przyjemność, na którą stać tylko bogatych
ludzi. Można być stylowym, posiadać własny, niepowtarzalny styl.
Styl nigdy nie wychodzi z mody,
zawsze górował nad modą, moda
zaś umiera młodo – zapamiętajcie tę tezę. Gdy moda nabiera
obrotów, to zostaje natychmiast
zepchnięta z piedestału. Aby być
stylowym, można wynająć osobistego stylistę, gdy posiada się gust
– jest łatwiej, wtedy można samemu wybrać sobie styl. Ale poczucie gustu to już cecha wrodzona.
Może to być styl kobiety wampa
czy femme fatale, sportowy, militarny, bohemy, egzotyczny, etniczny – jest ich mnóstwo” – radzi
historyk mody.

W modnych kolekcjach nie zabraknie zwierzęcych akcentów, takich
jak tygrysie paski Fot. autorka
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1 stycznia obchodzimy
Dzień Flagi Państwowej
Honorata Adamowicz
1 stycznia Litwa obchodzi Dzień
Flagi Państwowej, który upamiętnia pierwsze podniesienie żółto-zielono-czerwonej flagi Litwy na
baszcie Giedymina w Wilnie.
– Dzień Flagi symbolizuje odbudowę państwowości Litwy w XX
wieku. Po raz pierwszy litewska,
trójkolorowa flaga została zawieszona na baszcie wieży Giedymina
1 stycznia 1919 r. Flagę zawiesiła
grupa litewskich ochotników, pod
przewodnictwem komendanta Kazysa Škirpy, na znak odzyskania
przez kraj niepodległości. Flaga
oznaczała przywrócenie państwowości, a także stolicy – Wilna. To
była historyczna deklaracja – komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” minister obrony kraju Arvydas Anušauskas.
Podniesieniu flagi towarzyszyły
wystrzały, po których zaśpiewano
hymn narodowy Litwy. Niestety,
wówczas flaga nie wisiała długo. 6
stycznia bolszewicy, którzy zajęli
Wilno, podarli ją, zostawiając jedynie kolor czerwony. W następnych latach litewska flaga jeszcze
kilkakrotnie wisiała na baszcie i
była z niej zdejmowana. W czasach
ZSRR nie była w ogóle wciągana na
maszt, a na stałe powróciła tam 7
października 1988 r. i od tego czasu
nieprzerwanie powiewa nad Wilnem.
DZIEŃ FLAGI TO HISTORYCZNY
AKT PAMIĘCI

– Dzisiaj to taki bardziej symboliczny, historyczny akt pamięci. W
celu upamiętnienia i uhonorowania czynu litewskich ochotników
po odzyskaniu przez Litwę niepodległości pierwszego stycznia każdego roku odbywa się ceremonia
flagowa. Od 2005 r. powstała tradycja, że w pierwszy dzień nowego
roku na baszcie Giedymina jest

Barwy flagi litewskiej – podobnie jak w przypadku większości krajów –
mają znaczenie symboliczne
zawieszana nowa flaga państwowa.
Stara jest przekazywana do jednego z gimnazjów Litwy. W tym roku
ta tradycja będzie kontynuowana –
podkreśla Arvydas Anušauskas.

ponownie do rozważań nad tym,
jaka powinna być litewska flaga. Postanowiono, że na fladze mają być
przedstawione kolory, które najlepiej odzwierciedlają naród litewski.

FLAGA NIE MA BEZPOŚREDNIEGO
ZWIĄZKU Z TRADYCJĄ HERALDYCZNĄ

DWUKOLOROWA FLAGA

Znany litewski historyk, prof.
Alfredas Bumblauskas, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zapewnia, że litewska flaga nie ma
bezpośredniego związku z tradycją heraldyczną.
– Dyskusje na temat projektu
flagi zrodziły się w Wielkim Sejmie Wileńskim, zwołanym w 1905
r. przez litewski ruch narodowy.
Jonas Basanavičius proponował,
aby flagą Litwy stała się flaga
Wielkiego Księstwa Litewskiego,
historyczna flaga z Pogonią na
czerwonym tle. Jednak nie przyjęto tej propozycji i postanowiono,
że flaga powinna być nowa – opowiada historyk.
Dopiero w 1917 r. powrócono

– Na początku flaga litewska
składała się z dwóch kolorów, zielonego i czerwonego. Wówczas
postanowiono, że dwukolorowa
flaga wygląda zbyt ponuro i postanowiono dodać żółty kolor. Nasza
flaga wygląda trochę, jakby była
nieuporządkowana pod względem
heraldycznym, żółty pas musiałby
być znacznie cieńszy oraz znajdować się między zielonym a czerwonym, rozdzielając w ten sposób
barwy. W 1918 r. Litewska Taryba
zatwierdziła taką wersję flagi jako
tymczasową, jednak wkrótce ten
właśnie wariant został przyjęty
przez społeczeństwo i wszedł do
historii – zaznacza prof. Alfredas
Bumblauskas.
13.>>
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KSZTAŁT FLAGI

Flaga litewska ma formę prostokąta podzielonego na trzy poziome
pasy: żółty, zielony i czerwony. Została przyjęta 20 marca 1989 r., blisko
dwa lata przed ogłoszeniem przez
Litwę niepodległości od Związku
Radzieckiego. Bardzo podobna flaga (o nieco jaśniejszych barwach)
obowiązywała na Litwie od 1918 r.,
do aneksji przez ZSRR w 1940 r. W
latach 1945–1989 oficjalnym symbolem kraju była flaga Litewskiej
SRR. W 2004 r. zmodyfikowano dotychczasowy wzorzec flagi, zmieniając proporcje boków z 1:2 na 3:5.
SYMBOLICZNE KOLORY

Barwy flagi litewskiej – podobnie jak w przypadku większości
krajów – mają znaczenie symboliczne: żółty to kolor słońca, oznacza szlachetność i uczciwość, zielony nawiązuje do roślinności i
jest symbolem życia oraz nadziei, a
czerwony to kolor krwi i łączy się z
miłością, odwagą i poświęceniem
dla ojczyzny. Kolory żółty i zielony
razem symbolizują też krajobraz
Litwy (pola i lasy), zaś czerwony –
przelaną krew. Wszystkie te trzy

SPOŁECZEŃSTWO
kolory razem często występują w
litewskich strojach ludowych.
– Państwowa flaga dla każdego
państwa jest bardzo ważna. W konstytucji jest wspominana w pierwszych paragrafach, we wszystkich
państwach jest podkreślane jej
znaczenie. Herb i flaga to najważniejsze atrybuty państwa – zaznacza profesor.
FLAGA Z POGONIĄ

W obecnej formie flaga z Pogonią
ma status państwowej od 1 września
2004 r. Flaga państwowa została
zaproponowana jednocześnie z godłem przez ówczesnego wicemarszałka sejmu, Česlovasa Juršėnasa,
oraz przewodniczącego komisji heraldycznej, Edmundasa Rimšę, dla
uczczenia 750. rocznicy koronacji
Mendoga w 1253 r.
– W konstytucji nie jest powiedziane, jaka jest państwowa flaga,
ponieważ państwowa flaga powinna
być z herbem, a nasza flaga herbu
nie ma, dlatego powinien być oddzielny paragraf, w którym powiedziano by, że funkcję państwowej
flagi pełni nasza trójbarwna flaga
międzynarodowa. Historyczne znaczenie flagi z Pogonią polega na
tym, że pod tą właśnie flagą wojska

Historyczna flaga z Pogonią w obecnej formie ma status państwowej od
1 września 2004 r.
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litewskie walczyły pod Grunwaldem
i była ona flagą rządową Republiki
Litwy Środkowej. W latach 1922-39
była ona jedną z kilku flag uważanych za narodowe – twierdzi znany
litewski historyk.
PROTOKÓŁ

Wywieszanie trójkolorowej litewskiej flagi narodowej jest pożądane
codziennie, a prawnie wymagane od
instytucji państwowych oraz samorządowych w następujących dniach:
1 stycznia (Dzień Flagi Państwowej),
13 stycznia (Dzień Obrońców Wolności), 16 lutego (Dzień Odrodzenia
Państwa Litewskiego w 1918 r.), 24
lutego (Dzień Niepodległości Estonii), 11 marca (Dzień Odzyskania
Niepodległości w 1990 r.), 29 marca (Dzień NATO – rocznica przystąpienia Litwy do NATO w 2003
r.), 1 maja (Dzień Unii Europejskiej
– rocznica przystąpienia Litwy do
UE w 2004 r.), 9 maja (Dzień Europy), 14 czerwca (Dzień Żałoby i Nadziei – data pierwszych masowych
deportacji Litwinów na Syberię w
1941 r.; flaga opuszczona na znak
żałoby), 15 czerwca (Dzień Okupacji i Ludobójstwa – początek radzieckiej okupacji Litwy w 1940 r.;
flaga opuszczona na znak żałoby),
6 lipca (Dzień Państwowy, rocznica
koronacji króla Mendoga w 1253
r.), 15 lipca (Dzień Bitwy pod Grunwaldem), 23 sierpnia (Dzień Czarnej Wstęgi – data podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow w 1939 r.,
flaga opuszczona na znak żałoby),
31 sierpnia (Dzień Wolności – data
wymarszu ostatnich jednostek Armii Czerwonej z Litwy w 1993 r.), 23
września (Dzień Ludobójstwa Litewskich Żydów), 25 października
(Dzień Konstytucji – data przyjęcia
konstytucji państwowej w 1992 r.),
18 listopada (Dzień Niepodległości
Łotwy), 18 listopada (Dzień Wojska
Litewskiego).
Oprócz instytucji państwowych
wywieszanie flagi Litwy wymagane
jest od urzędów, organizacji, firm i
domów mieszkalnych w dniach 16
lutego, 11 marca oraz 6 lipca.
Fot. Marian Paluszkiewicz
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Nauczycielka z Wileńszczyzny wśród wyróżnionych
w plebiscycie Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej

Ilona Lewandowska
– Pandemia pod wieloma względami ograniczyła nasze możliwości, ale
otworzyła równocześnie inne. Ja na
pewno nigdy wcześniej nie miałam
tak szerokich kontaktów z Polakami
na świecie jak obecnie. Wyróżnienie
w tym plebiscycie jest właśnie owocem tej międzynarodowej współpracy
– mówi „Kurierowi Wileńskiemu”.
Krystyna Masalska jest nauczycielką od 20 lat, a od 11 pracuje w Niemieżu, gdzie opiekuje się
również szkolnym samorządem.
– Na początku pandemii bardzo dużo
czasu i sił poświęciłam najpierw samokształceniu, szukaniu nowych metod pracy z uczniami. Korzystałam z
różnego rodzaju zdalnych szkoleń,
przy okazji nawiązałam wiele nowych
kontaktów. Ponieważ jako nauczycielka i matka małych dzieci bardzo odczuwałam ciężar zdalnego nauczania,
bardzo chciałam się dzielić tym, czego
się nauczyłam z innymi. Taką możliwość zyskałam dzięki współpracy z
Anną Pawiłowicz-Janczys, która założyła grupę na FB, Polską Wirtualną
Szkołę na Litwie. Okazało się, że jest to
bardzo potrzeba inicjatywa – opowiada nauczycielka.
Jak zauważa rozmówczyni „Kuriera Wileńskiego”, zawsze w szkole
pracowała bardzo aktywnie, starała
się zainteresować uczniów różnymi
propozycjami, a także mobilizować do
tworzenia własnych inicjatyw. W czasie pandemii te projekty bardzo się
rozszerzyły.
– Nie jesteśmy żadną zarejestrowaną organizacją, nie chciałabym chyba
zresztą angażować się w projekty, które wymagają dodatkowej pracy administracyjnej – i tak mam jej sporo w
szkole. Starałyśmy się więc robić to,
co można zrobić bez żadnych środków, korzystając z możliwości, które
daje internet. Zaczęłyśmy od zorganizowania wirtualnej międzynarodowej wystawy, poświęconej Dniowi

Krystyna Masalska, nauczycielka historii w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, znalazła się wśród wyróżnionych w Plebiscycie Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej 2021.

Krystyna Masalska znalazła się wśród wyróżnionych w Plebiscycie Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej 2021 Fot. Facebook
Polonii i Polaków za Granicą (2 maja)
i Dniowi Konstytucji 3 Maja – „Kto ty
jesteś? – Polak mały“. Potem, razem z
Anną Pawiłowicz-Janczys zainicjowałyśmy projekt MEW@ – Młodzieżowa
Edukacyjna Wirtualna Alternatywa, w
której brały udział szkoły polskie i polonijne z Litwy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski.
Nasze pomysły spotkały się z bardzo
dobrym przyjęciem i okazało się, że
już niedługo znalazły się organizacje,
które zechciały nas wspierać – opowiada o swojej działalności.
Dzięki wsparciu programu „Genealogia Polaków” udało się zorganizować kolejne konkursy i wystawy, tym
razem z nagrodami. Dzięki wsparciu
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” udało się natomiast wydać album „Kto ty jesteś?…“, w którym opu-

blikowane zostały konkursowe prace.
– Ten projekt napisaliśmy jako
szkolny samorząd i udało się nam. Nie
jest to może wiele, ale dla dzieci, które
brały udział w naszym konkursie, i dla
nauczycieli taki album to wspaniała
pamiątka – zapewnia nauczycielka.
Krystyna Masalska, wspólnie z „Genealogią Polaków”, ma jeszcze w planach kolejną publikację. Będą to tym
razem prace uczniów z Wileńszczyzny dotyczące wspomnień, jakie w ich
rodzinach przetrwały z czasów walk o
niepodległość czy też z okresu II wojny światowej.
– Tego rodzaju inicjatywy wymagają bardzo wiele zapału i nie ukrywam,
że czasem po prostu brakuje na nie
sił. Bardzo ważne jest wtedy wsparcie
z zewnątrz.
15. >>
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Czy to potwierdzenie, że to, co robimy, jest wartościowe ze strony różnych
organizacji, które chcą z nami współpracować, czy też docenienie pracy w
takiej formie jak plebiscyt. To bardzo
ważne gesty, dzięki którym łatwiej jest
się zmotywować do pracy, gdy brakuje
sił – podkreśla nauczycielka.
Plebiscyt Osobowość Polonijna
Roku im. Edyty Felsztyńskiej odbył się
w tym roku po raz pierwszy i podobnie jak Polska Wirtualna Szkoła na
Litwie na jego zainicjowanie wpływ
miała pandemia. O tym, że pracę osób
działających na rzecz polskości poza
granicami kraju warto docenić w ten
sposób, pomyślały Polki mieszkające
we Włoszech.
– Wszystko zaczęło się od projektu
„Spotkania Polonijne”, który rozpoczęłyśmy z Ursulą Goldą. To było w
czasie pierwszego lockdownu, który
mocno odczuwaliśmy we Włoszech i
po prostu brakowało kontaktu – mówi
„Kurierowi Wileńskiemu” Bożena
Krasoń, jedna z inicjatorek plebiscytu.
Zdalne „Spotkania Polonijne” miały służyć integracji i współpracy Polaków na całym świecie oraz promować
polskość za granicą. Organizatorki
były bardzo zaskoczone odzewem, z
jakim spotkała się ich inicjatywa.
– Byłyśmy pod wrażeniem tego,
jak wiele się dzieje w środowiskach
polonijnych, jak są aktywne nie tylko
w wielkich ośrodkach, ale też w małych miejscowościach. O tych ludziach
działających z pasją w lokalnych, czasem niewielkich środowiskach, nikt
nie słyszał. Pomyślałyśmy więc, że
warto zorganizować konkurs, dzięki
któremu działalność Polaków za granicą może zostać wyróżniona i nagrodzona, a w którym może wziąć udział
każdy, kto działa na rzecz Polonii i Polski, z każdego zakątka świata – opowiada rozmówczyni.
Organizatorki konkursu postanowiły nadać mu imię Edyty Felsztyńskiej, zmarłej w 2017 r. Polki mieszkającej we Włoszech, której bardzo
aktywną działalność polonijną i charytatywną przerwała choroba nowotworowa.
– Bardzo zaskoczyło nas zainteresowanie, z jakim spotkał się nasz
konkurs. Otrzymaliśmy zgłoszenia z
Hiszpanii, Litwy, USA, Włoch, Irlandii
czy Uzbekistanu, a najwięcej kandy-

Bożena Krasoń, jedna z inicjatorek plebiscytu Fot. Facebook
datów zgłoszono z Niemiec, łącznie
do plebiscytu zgłoszono 29 osób. Było
to dla nas potwierdzenie, że nasza
inicjatywa jest potrzebna, że ludzie
potrzebują takiego forum, gdzie ich
praca, wysiłek może być zauważony,
gdzie mogą podzielić się tym, co robią.
Starałyśmy się, żeby właśnie ta praca,
osobowości konkretnych osób zostały
jak najszerzej zaprezentowane i myślę, że udało nam się to, w dużej mierze dzięki zainteresowaniu mediów
– podkreśla organizatorka.
Jak zauważa Krasoń, tegoroczna,
pierwsza edycja konkursu była organizowana w bardzo symbolicznej formie.
– Nie jesteśmy zarejestrowanym stowarzyszeniem. Na początku nie miałyśmy żadnych środków poza prywatnymi, ale udało nam się przekonać do
naszego pomysłu sponsorów, dzięki
którym było nas stać na ufundowanie statuetek i zorganizowanie choćby zdalnej gali. Mamy nadzieję, że w
kolejnych edycjach będziemy mogli
się spotkać na żywo i nasz konkurs
stanie się płaszczyzną do spotkań Polaków działających na całym świecie.
Dziś nie mamy wątpliwości przede
wszystkim co do tego, że jest to bardzo
potrzebna inicjatywa – zapewnia rozmówczyni „Kuriera Wileńskiego”.

Statuetka Osobowość Polonijna Roku
im. Edyty Felsztyńskiej 2021
Fot. osobowoscpolonijnaroku.com
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USA nadal będą wspierać swych sojuszników
na wschodniej flance NATO
Wszelkie uzgodnienia dotyczące NATO i relacji z Ukrainą będziemy podejmować w
gronie sojuszników, nie będą one przedmiotem negocjacji z Rosją – podkreślił szef
Bura Bezpieczeństwa Narodowego RP Paweł Soloch po rozmowie z Jake’m Sullivanem, doradcą prezydenta USA Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego.
Szef BBN oraz jego odpowiednicy
z państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) – Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i
Węgier – z Sullivanem rozmawiali w
czwartek wieczorem. Jak poinformował Soloch, rozmowę w tym gronie
przeprowadzono z inicjatywy amerykańskiej.
„To była rozmowa, nawiązująca
do zeszłotygodniowej rozmowy prezydenta Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą i pozostałymi przywódcami państw B9. Ta rozmowa
doprecyzowała stanowisko USA w
kontekście rozmów na linii Waszyngton – Moskwa” – powiedział PAP szef
BBN. Wymienił rozmowę Sullivana
z Jurijem Uszakowem, doradcą prezydenta Władimira Putina, a także
wizytę Karen Donfried, asystentki sekretarza stanu USA ds. Europy i Eurazji, która prowadziła w tym tygodniu
rozmowy w Moskwie.
Jak relacjonował Soloch, Sullivan
podczas czwartkowej rozmowy zapewnił przedstawicieli państw B9,
że zasada „nic o nas, bez nas” jest
obowiązująca w NATO. „Zapewnił, że
konsultacje w sprawie Rosji nie będą
prowadzone z wybranymi państwami NATO. Zasada, by prezentować
jednolite stanowisko NATO wobec
Rosji jest uznawana za oczywistą” –
powiedział Soloch.
Szef BBN dodał, że taka deklaracja jest istotna w kontekście wcześniejszych sygnałów ze strony USA, o
konsultacjach w sprawie Rosji tylko z
wybranymi państwami Sojuszu. „Taka
zapowiedź jest nieaktualna i nie będzie realizowana” – dodał szef BBN.
Soloch relacjonując rozmowę z
Sullivanem podkreślił też, że USA
oczekiwania zgłoszone przez Rosjan
– np. „że państwa NATO sąsiadujące
z Rosją nie powinny mieć broni ofensywnej” – uznają za „nie do przyjęcia”.
„To, co Rosjanie położyli na stole, z

perspektywy amerykańskiej trudno
jest nazwać propozycją. To raczej lista
żalów i zastrzeżeń Rosjan do obecnej
sytuacji. Amerykanie podkreślili, że
w sytuacji, kiedy Rosja traktuje Ukrainę jako zakładnika swoich roszczeń
– przykłada do głowy pistolet w postaci groźby ataku militarnego – nie
możemy mówić o żadnych negocjacjach. Rozmowy są oczywiście możliwe, po to, by zapobiec konfliktowi i
wojnie. Ale dopóki nie nastąpi ze
strony Rosji deeskalacja napięcia,
zwłaszcza w stosunku do Ukrainy,
trudno mówić o negocjacjach. Nie
ma też mowy, żeby NATO zrezygnowało z kontynuacji budowania
strategicznych zdolności do odstraszania na flance wschodniej.
To jest proces niezależny i szantaż
Ukrainy nie może go pohamować”
– powiedział PAP Soloch.
Poinformował również, że przedstawiciele państw B9 w rozmowie z
Sullivanem podkreślili, że obecna sytuacja na wschodzie Europy już wymusza wyciągniecie wniosków dot.

Rys. Władysław Mickiewicz

wzmocnienia całej flanki wschodniej
NATO „od Morza Czarnego po Bałtyk”. „My (przedstawiciele państw B9
– PAP) podnieśliśmy tę kwestię – i
mam wrażenie, że spotyka się ona ze
zrozumieniem ze strony Amerykanów. Nie będziemy rezygnowali z
dalszej adaptacji wojskowej NATO
do obecnych zagrożeń” – powiedział
Soloch. „Otrzymaliśmy także zapewnienie ze strony Sullivana, że gdyby
nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę,
będzie to skutkowało gotowością
szybkiego zwiększenia swojej obecności wojskowej przez USA na flance wschodniej NATO. To zostało powiedziane do państw „dziewiątki ze
wschodniej flanki NATO” – dodał.
Podsumowując czwartkową rozmowę przedstawicieli państw B9
z Sullivanem, Soloch podkreślił:
„Wszelkie uzgodnienia dotyczące
NATO i relacji z Ukrainą będziemy
podejmować w gronie sojuszników i
nie będą one przedmiotem negocjacji z Rosją”.
Krzysztof Kowalczyk/PAP
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Spotkanie opłatkowe w Poniewieżu
20 grudnia w Poniewieżu miało miejsce spotkanie opłatkowe.
Impreza odbyła się w świątecznie
przystrojonej sali Szkoły dla Słabosłyszących i Niesłyszących.
Zebranych witały dyrektor
szkoły Danutė Kriščiūnienė i prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan Irena Duchowska.
Na spotkanie przybyli goście
z trzech rejonów: kiejdańskiego,
janowskiego i poniewieskiego.
Uczestników święta błogosławił
rodak papieża Franciszka o. Domingo Avellaneda Cabanillas z
Pumpian. Dzielono się opłatkiem,
składano sobie życzenia, radosną była wymiana prezentami.
Serdeczna atmosfera spotkania
sprzyjała dzieleniu się dobrocią i
ciepłem serc, radości bycia razem.
W wigilijny nastrój wprawiły
stare polskie kolędy w wykonaniu jedynego polskiego zespołu
na Żmudzi z Kiejdan „Issa” (kier.
Waleria Wansewicz). Z nowym
programem wystąpili iluzjoniści
Vilius Glušokas i Michailas Chovanskis.

Podczas spotkania dzielono się opłatkiem, składano sobie życzenia
Zebrani oglądali trzy wystawy:
malarską „Kolory przyrody i miasta”
Birutė Gadišauskienė z Janowa, zdjęć
Aliny Duchowskiej „Meksyk” i szydełkowych serwetek. Po poczęstunku
uczestnicy imprezy uczestniczyliwe
Mszy św. w Podbrzeżu.

Spotkanie opłatkowe upłynęło w serdecznej atmosferze

Projekt dofinansowano ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w
ramach konkursu Polonia i Polacy za
Granicą 2021 przez Fundację „Pomoc
Polakom na Wschodzie”.
kiejdany.org
Fot. organizatorzy
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Akcja „Polska pamięta o Tobie“. Świąteczne paczki
po raz piąty trafiły do Polaków w rejonie trockim
„Polska pamięta o Tobie“ — to już piąta edycja akcji wysyłania świątecznych
paczek do najbardziej potrzebujących Polaków w rejonie trockim. W tym
roku aż 200 paczek trafiło do polskich mieszkańców rejonu trockiego i Wilna.
Organizatorem i inicjatorem akcji
„Polska pamięta o Tobie” jest Edward
Kiejzik, dyrektor Pałacu Kultury w
Trokach, oraz Mikołaj Falkowski,
prezes Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”, przy współpracy z oddziałem Związku Polaków na Litwie
rejonu trockiego.
Chodzi o to, aby pokazać, że Polska
zwraca uwagę na polskich mieszkańców tej części Litwy. Przy okazji jest to
pewnego rodzaju promocja naszego
kraju. Zasadą jest, że produkt ma być
polski, by podatek wrócił do Polski —
powiedział Edward Kiejzik.
Edward Kiejzik, dyrektor Domu
Kultury w Trokach zainicjował 5 lat
temu akcję „Polska pamięta o Tobie”.
Przedsięwzięcie jest realizowane co
roku w okresie Bożego Narodzenia i
Nowego Roku dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie“ i osobistym zaangażowaniu
prezesa Fundacji Pana Mikołaja Falkowskiego.
— Nasza akcja ma coraz większy
zasięg. W ubiegłym roku od FPPnW
otrzymaliśmy środki na 100, w tym
już mamy 200 paczek. Docieramy
do potrzebujących z Wilna i Wileńszczyzny, Trok i okolic, Landwarowa,
Połuknia, Starych Trok i ogólnie wsi
rejonu trockiego dzięki współpracy z
Trockim Oddziałem Związków Polaków na Litwie, którego prezesem jest
Jarosław Narkiewicz. Bez wsparcia ze
strony ZPL-u na pewno nie moglibyśmy odnaleźć tych, którzy naprawdę
potrzebują takich świątecznych gestów – mówi Kiejzik.
Współpraca również siegnęła dalej, bo w tym roku paczki otrzymają
nie tylko Polacy zrzeszeni przy Trockim Rejonowym Oddziale ZPL, ale
również potrzebujący z Trockiego
Dziennego Centrum Osób Niepełnosprawnych, poszczególni artyści,
samotni ludzie, jak również trafią
do Trockiego Ośrodka Pomocy Dzie-

W tym roku paczki dostarczane są przez prezesów
kół Oddziału Trockiego ZPL
i organizatora z przyjaciółmi
osobno każdemu, z zachowaniem środków bezpieczeństwa zwiazanymi z COVID-19,
niemniej, ludzie są szczęśliwi,
że „Polska Pamięta o Nich“
ciom i Rodzinie, gdzie również są
Polacy. Rozdawanie paczek potrwa
też w okresie międzyświątecznym.
Jak wyjaśnia dyrektor Domu
Kultury w Trokach, każda z 200 paczek żywnościowych ma wartość
ok. 100 zł. Wszystkie produkty pochodzą z Polski.
– Od początku chodziło mi o to,
by były to rzeczywiście produkty z
Polski, najlepiej polskich producentów. To również było możliwe dzięki

współpracy z FPPnW i trockim Pałacem Kultury oraz ZPL – podkreśla
nasz rozmówca. W tym roku paczki
dostarczane są przez prezesów kół
Oddziału Trockiego ZPL i organizatora z przyjaciółmi osobno każdemu, z zachowaniem środków bezpieczeństwa zwiazanymi z COVID-19,
niemniej, ludzie są szczęśliwi, że
„Polska Pamięta o Nich“.
— W rejonie trockim mieszka wielu Polaków, nie brakuje także osób,
które urodziły się jeszcze w II RP. To
właśnie dla nich ta akcja jest najważniejsza. Wymaga ona naprawdę dużo
wysiłku organizacyjnego, czasem w
trakcie przygotowań sam siebie pytam, czy na pewno jest to potrzebne,
ale kiedy widzę łzy wzruszenia w
oczach starszych ludzi, nie mam wątpliwości, że warto poświęcić trochę
czasu, by mieli na święta poczucie, że
są dla nas ważni – podsumowuje organizator akcji.
Inf. wł.

Akcja „Polska pamięta o Tobie“ ma coraz większy zasięg
Fot. organizatorzy akcji
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Premiera telewizyjna i teatralna
spektaklu kabaretowego „Wileńskie do siego roku”
Muzyczny spektakl kabaretowy „Wileńskie do siego roku” zrealizowany we
współpracy TVP Wilno i Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie po raz pierwszy
zostanie wyemitowany 31 grudnia 2021 roku o godzinie 21.10 na antenie TVP
Wilno. Natomiast premiera teatralna została zaplanowana na 11 lutego 2021
roku o godz. 19.00 w Teatrze Muzycznym „Legendos” w Wilnie.
Muzyczny spektakl kabaretowy to przedstawienie stworzone z
myślą o wszystkich miłośnikach
Wilna oraz koneserach dobrej
przedwojennej muzyki. Spektakl
telewizyjny został wyreżyserowany
przez Tomasza Karazo oraz Sławomira Gaudyna, reżysera z Teatru
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, natomiast reżyserią wersji
teatralnej zajęła się Lila Kiejzik.
W programie pełnym niespodzianek i prezentów usłyszymy kilkanaście piosenek z lat 20. i 30., w
tym m.in. „Walc Francois”, „Tango
Milonga” czy „O czym marzy dziewczyna”. Część utworów odgrywanych w kabarecie zachowano w oryginale, inne zostały zaaranżowane
specjalnie do spektaklu. Scenariusz
na potrzeby ekranizacji przygotował Sławomir Gaudyn. Producentami są Edward Kiejzik z Polskiego
Teatru „Studio” w Wilnie oraz Mirosław Bieraza z TVP Wilno.
Do przygotowania produkcji
„Wileńskie do siego roku” zaangażowano rekordową liczbę aktorów,
muzyków i fachowców. W spektaklu
występują m.in. Goldberg – Oskar
Wygonowski, Henio – Edward Kiejzik, Lopek – Marek Pszczołowski,
Rapaport – Sławomir Gaudyn,
Gieniuś – Witold Rudzianiec,
Żona – Katarzyna Wołejko, Dodek
– Czesław Sokołowski, Lola –
Agnieszka Rawdo, Lodzia – Justyna
Stankiewicz, Zula – Monika Jodko,
Konferansjer – Łukasz Kamiński,
Lusia – Justyna Ragucka i inni. Na
scenie zobaczymy również muzyków: klawisze – Jurgita Umaraitė,
kontrabas – Gerard Łatkowski,
klarnet – Bernardas Želichovskis,
akordeon – Romuald Piotrowski,
skrzypce – Krzysztof Stankiewicz.
Premierowa
emisja
spekta-

klu „Wileńskie do siego roku”
31 grudnia 2021 roku, godz. 21.10
Emisja na antenie TVP Wilno
Premiera
teatralna
spektaklu „Wileńskie do siego roku”
11 lutego 2022 roku, godz. 19.00.

Teatr Muzyczny „Legendos” w
Wilnie, ul. Kalvarijų g. 85.
Bilety dostępne na: Tiketa.lt
Bilety w cenie: 25 euro, 20 euro, 15
euro.
Rezerwacje biletów: +37065553370.
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Kiedy kończy
się dzieciństwo?
W naszej kulturze przyjęło się
myśleć, że wejście w dorosłość to
albo moment, kiedy dziecko zdaje
maturę i wychodzi z domu, albo gdy
kończy studia i „rusza w świat”, ma
pierwszą pracę, zarabia pierwsze
pieniądze.
Dla dziecka jest to kluczowy moment dojrzewania – jeśli nie opuści domu, nie ma szans zmierzyć
się z dorosłością i samodzielnym
życiem. Dla rodziców bywa jednak
trudny, ponieważ wiąże się z olbrzymią zmianą w całym systemie
rodzinnym. Pozwolenie dziecku na
odejście to wysoki próg do przejścia,
zwłaszcza że dzisiejsi rodzice mają
tendencję do chronienia dzieci
przed całym światem.

Co dla rodziców
jest najtrudniejsze?
Dla jednych trudne jest, kiedy
dziecko się wycofuje, dla innych,
kiedy płacze czy krzyczy. Na ogół
złości nas w dzieciach to, z czym
sami sobie nie radzimy. Wtedy
robi się z tego koło krzyku: jeżeli
mama krzyczy, to zaczyna krzyczeć też dziecko, które dostało
podświadomy przekaz, że do
wyegzekwowania czegoś, na czym
mu zależy, potrzebny jest krzyk.
Dzieci uczą się przez to, co widzą,
a nie przez to, co słyszą. Jeżeli
więc mama mówi im: „Nie krzycz”,
a sama krzyczy, dziecko będzie
odpowiadało tym samym. Trudne dla mam jest to, żeby złapać
moment przed wybuchem, czyli
żeby zadbać o siebie odpowiednio
wcześniej.

Fot. iStock
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Jakie jest twoje dziecko –
trudne czy tylko nieposłuszne?

Dziecko rodzi się ufne i ma naturalne pragnienie zadowolenia swoich rodziców
Fot. pixabay.com
Zawsze grzeczne, zawsze pogodne,
zawsze urocze dzieci, owszem, istnieją. Głównie w reklamach i opowieściach dziadków. Nasza rada: jeśli pociecha rozrabia, zamiast narzekać na
swoją niedolę, postaraj się, by dziecko
cię polubiło.
Dziecko rodzi się ufne i ma naturalne pragnienie zadowolenia
swoich rodziców. Zrobi wszystko,
żeby zyskać ich aprobatę. To dla
nich uczy się korzystać z nocnika, dla nich po sobie sprząta, dla
nich myje zęby, ścieli łóżko, a potem – też dla nich – nie przeklina,
nie upija się z kolegami, dzwoni, że
nocuje u kolegi i dodaje, u którego.
Dlatego, jeśli twoje dziecko cię lubi
i zależy mu na twojej akceptacji, masz
w ręku niezwykle skuteczne narzędzie oddziaływania. Jednak w chwili, gdy przestaje cenić twoje zdanie,
zaczynają się kłopoty. Ciągłe kłótnie,
potyczki słowne, krzyki – stwarzają
bardzo złą atmosferę w domu. Dziecko przestaje lubić rodzica, a rodzic zaczyna mieć dość swojego dziecka.
Naturalną reakcją każdego człowieka, który odczuwa od kogoś niechęć i brak sympatii, jest unikanie
kontaktu z tą osobą. „Po co mam
z nim iść na rower, skoro wrócę
wściekła? Po co mam z nim jechać
do znajomych, skoro tylko najem

się wstydu?”– powtarza sobie mama
krnąbrnego urwisa. W wielu rodzinach, w których dzieci są nieposłuszne, złośliwe i odmawiają współpracy,
rodzice ograniczają kontakt z nimi do
wymierzania i egzekwowania kar.
Jeśli w waszym domu są wieczne kłótnie, dziecko nie chce z wami
współpracować, a wy – bezsilni –
krzyczycie, tłumaczycie, wymagacie –
to wpadliście w rodzaj błędnego koła.
Wygląda to mniej więcej tak: ty o coś
prosisz, dziecko mówi „zaraz” albo
wręcz „nie”, ty zaczynasz racjonalnie mu tłumaczyć, ono zbija twoje
argumenty (w zależności od wieku: wrzaskiem, histerią, płaczem),
ty się denerwujesz, ono też się denerwuje, w konsekwencji żadne
z was nie ma przyjemności z kontaktu z drugim i kiedy następnym
razem trzeba załatwić coś drobnego, oboje, obciążeni złymi doświadczeniami, podchodzicie do
siebie ze złym nastawieniem.
Dziecko zachowuje się niewłaściwie, zgoda, ale to ty musisz przerwać
ten zaklęty krąg, nie ono. Dlaczego?
Bo to ty jesteś dorosła (-y) i ty odpowiadasz za atmosferę w domu. W wychowaniu obowiązują te same zasady,
co w rozwiązywaniu wszystkich innych problemów: zawsze trzeba zacząć od siebie.
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Kryzys środka życia – jeden
z najważniejszych momentów rozwoju
Na kryzys można patrzeć jak na
rzecz, przed którą należy uciekać,
albo jak na dar od losu. Bo on jest
darem, jeśli jesteśmy w stanie z
niego skorzystać i zobaczyć go we
właściwym świetle. Stara się nas
zmienić, rozwinąć, poszerzyć. Podczas kryzysu środka życia człowiek
staje przed fundamentalnymi pytaniami dotyczącymi ludzkiego
życia.
Czym jest kryzys środka życia?
To jeden z najważniejszych momentów ludzkiego życia i rozwoju.
Są różne kryzysy, ale właśnie wokół tego znajduje się istota ludzkiej egzystencji. Jung mówił, że
człowiek tak naprawdę rozwija się
od tego kryzysu. Bo dopiero druga
połowa życia przynosi istotne przyspieszenie procesów rozwojowych.
Wcześniej człowiek wypełnia zadania społeczne, osiąga pozycję
zawodową, rodzinną. Od momentu
kryzysu środka życia zaczyna się
prawdziwy proces indywiduacji.
Stąd ta ważność. Człowiek musi
się zmierzyć z fundamentalnymi
pytaniami, związanymi z ludzkim
życiem. Czy można na nie uzyskać
odpowiedzi, to jest już osobne pytanie. Bardziej może chodzi o odnalezienie radości w ich szukaniu.
W jakim wieku spotyka ludzi?
U mężczyzn zwykle na poważnie
między 45 a 50 rokiem życia, a u
kobiet trochę później, bo po 50.
Oczywiście, to bardzo indywidualne. To trochę jak z pytaniem, kiedy
zaczyna się grypa - czy gdy zaczynamy kichać, czy dużo wcześniej.
Ile czasu trwa?
Zazwyczaj od momentu wystąpienia do końca życia. Ciężko zabrzmiało. To zależy, w jaki sposób
spostrzegamy kryzys. Można patrzeć na niego jak na rzecz, przed
którą należy uciekać, albo jak na
dar od losu. Bo on jest darem, jeśli
jesteśmy w stanie z niego skorzystać i zobaczyć go we właściwym
świetle. Kryzys stara się nas zmienić, rozwinąć, poszerzyć.
Samo słowo „kryzys” brzmi poważnie. Bo jest ważne. Należy roz-

różnić kryzys od konfliktu. Konflikt
występuje wówczas, gdy wewnątrz
nas ścierają się dwie wartości,
natomiast kryzys jest wtedy, gdy
mamy do czynienia z konfliktem
razy sto. Już nie pojedyncza wartość zostaje zakwestionowana, ale
cały system funkcjonowania człowieka. Kryzys środka życia jest dodatkowo trudny, bo dotyczy całości życia. Jego ciężkość bierze się
stąd, że dotyczy fundamentalnej
zmiany tożsamości.
Jakie są symptomy kryzysu środka życia?
Bardzo różne. Wiele osób jest
w kryzysie i o tym nie wie, bo na
przykład wydaje im się, że mają
depresję. Do najczęstszych symptomów należą: osłabienie energii
życiowej, brak witalności, poczucie bezsensu, wszelkiego rodzaju
lęki związane ze stratą, koszmarne
sny, uaktywnienie się symptomów
fizycznych. Biorą się one stąd, że
dochodzimy do pewnego miejsca
w życiu i nie wiemy, co dalej. Zarobiłem pierwszy milion, mam żonę
pierwszą lub drugą, trójkę dorosłych
dzieci. Albo: nie osiągnąłem żadnego znaczącego sukcesu w pracy i w
życiu, z nikim się nie związałam, nie
mam żadnej pasji.

Od momentu kryzysu środka życia
zaczyna się prawdziwy proces indywiduacji Fot. pixabay.com
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Poświęć więcej
czasu dla siebie

Żyjemy w społeczeństwie przyspieszenia. Im szybciej i więcej,
tym lepiej! Czas to pieniądz!
Liczy się każda nanosekunda! Ale
chwileczkę, właściwie dla kogo
się liczy? Dobrze, by była również
cennym czasem dla nas samych.
Codziennie wybierz się na półgodzinny spacer.
Kiedy tylko możesz, urządzaj sjestę, nawet w biurze, chociaż przez
pięć minut.
Raz na jakiś czas przejrzyj album
z ulubionymi zdjęciami. Jest w
nim zatrzymane Twoje życie.
Oglądanie zdjęć jest stawaniem
się sobą na nowo.
Poświęć 15 minut w ciągu dnia na
zajęcie, które jest ci miłe.
Rób tylko jedną rzecz naraz.
Naucz się mówić „nie” z wdziękiem i stanowczością.
Odbieraj telefon powoli.
Żyj w wolniejszym tempie, mniej
pracuj.
Nie zgadzaj się na nadgodziny.
Unikaj rutyny.
Miej mało (im więcej rzeczy
mamy, tym więcej czasu poświęcamy każdej z nich).
Ułóż harmonogram prac domowych, posługując się kalendarzem.
Na biurku trzymaj papiery związane tylko z bieżącymi sprawami
do załatwienia.
Szybko odpowiadaj na korespondencję i nie pozostawiaj spraw
niedokończonych.
Str. przygotowała
Honorata Adamowicz
Fot. pixabay.com
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Rekordowa ugoda
rozwodowa

Emir Dubaju został zmuszony
do wypłacenia swojej byłej żonie,
księżniczce Hayi i ich dwójce
dzieci, ugody rozwodowej, która
może sięgnąć ponad 500 mln
funtów. To rekordowa suma zasądzona w Wielkiej Brytanii. Kwota
ma pokryć m.in. koszt ochrony
rodziny przed szejkiem. Księżniczka Haya Al-Hussein jest córką
dawnego króla Jordanii i siostrą
obecnego władcy tego kraju.
W 2004 r. wyszła za Muhammada
ibn Raszida Al Maktuma, od którego w kwietniu 2019 r. uciekła do
Wielkiej Brytanii z dwójką dzieci.
Fot. wikipedia.org

A PROPOS...

96-letnia gimnastyczka
Johanna Quaas
Johanna Quaas jest niemiecką
gimnastyczką, która 12 kwietnia
2012 r. (mając 87 lat) została wpisana
do Księgi rekordów Guinnessa jako
najstarsza aktywna gimnastyczka na
świecie. Dzisiaj kobieta ma 96 lat i
wciąż zdumiewa, a jej forma zawstydza niejednego młodzieniaszka...
W wieku 86 lat kobieta pobiła bijąc
rekord starując w amatorskich,
gimnastycznych zawodach dla
seniorów w Saksonii. Stała się znana
na całym świecie, gdy w 2012 r. użytkownik serwisu YouTube przesłał
dwa filmy, na których Quaas wykonuje ćwiczenia gimnastyczne: jeden
na poręczach, a drugi na podłodze.
Nagrania opanowały sieć, a w ciągu
sześciu dni od opublikowania, wygenerowały ponad 1,1 mln wyświetleń
każde. Oprócz uznania przez komisję Księgi rekordów Guinnessa, Quaas otrzymała także Nagrodę Nadii
Comăneci od Międzynarodowej Galerii Sław Gimnastyki. Kobieta była
żoną trenera gimnastyki – Gerharda
Quaasa, który zmarł w 2016 r.
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Zakaz podróżowania
bez mężczyzn

Od niedzieli w Afganistanie obowiązuje zakaz podróżowania kobiet bez
asysty bliskich męskich krewnych na
odcinku dłuższym niż 72 km. Talibowie zabronili już kobietom udziału
w sporcie i obecności na stadionach.
Zakazali też dziewczętom uczęszczania do szkół. Przedstawiając nowe
zalecenia rzecznik Ministerstwa Promocji Cnoty i Zapobiegania Występkom, Sadeq Akif Muhadżir zaznaczył,
że przyjęte w przepisach sformułowanie: „jeśli nie towarzyszą im
(kobietom) bliscy krewni“, odnosi się
wyłącznie do mężczyzn. Kobiety, których głowa nie jest zakryta tradycyjną
chustą, nie mają prawa korzystać ze
środków transportu.
Fot. pixabay.com

Fotomigawka

Bożonarodzeniowa bajka 3D na ścianie katedry wileńskiej Fot. Marian Paluszkiewicz
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ROZRYWKA

Krzyżówka

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 28-29 GRUDNIA
Poziomo: GOLLOB - OSIEM - LEOPOLD - KAREL - OSIKA - IRENEUSZ - LAIK INNOŚĆ - LASKA - IMPAS - MAKSIMUM - SIANO - ISKRA - SELENITA - RELAKS - KOKS - TRAWNIK - OGIER - FAUNA - FATAMORGANA - WIRUS - WAR
- SKRA - ZLEW - DYSZA - CHMURA - KRÓJ - OBÓZ - KAKAO - ANTABA
Pionowo: TOLKIEN - ASSECO - FIZYKA - LEAR - NIKIEL - GWAR - LORETO
- SALAMI - TUSZKA - OPEN - ŚCINEK - AS KARO - BOLEŚĆ - MONSTRUM OWACJA - RODOS - LIMIT - AFERA - SZLAM - SAKWA - GRZMOT - KIWI - AS PIK
- ONUCA - LUBA - KLIKA - REKIN - NIERÓB - EMKA - KASTA - SKALA - WAZA
Hasło: CIEMNOŚĆ TWORZY OLŚNIENIA
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Uśmiechnij się
Rozmawia dwóch kolegów:
– Kiedy moja kobieta spała, wstałem i przygotowałem jej śniadanie.
Tylko potem zgłodniałem, zjadłem
wszystko i wróciłem do łóżka.
– To w czym problem?
– Szkoda, że się nie dowie, jaki ze
mnie wspaniały mężczyzna.
***
Nad Morskim Okiem siedzi stary
gazda. Przechodzący turyści pozdrawiają go i pytają:
– Co tu robicie?
– Łowię pstrągi.
– Przecież nie macie wędki.
– Pstrągi łowi się na lusterko.
– W jaki sposób?
– To moja tajemnica. Ale jeśli dostanę flaszkę, to ją wam zdradzę.
Turyści wrócili do schroniska,
kupili butelkę wódki i zanieśli ją
gaździe. On tłumaczy:
– Wkładam lusterko do wody, a
kiedy pstrąg podpływa i zaczyna
się przeglądać, to ja go kamieniem i
już jest mój...
– Ciekawe... A ile już tych pstrągów
złowiliście?
– Jeszcze ani jednego, ale mam z
pięć flaszek dziennie...
***
Kobieta podchodzi do taksówki:
– Czy ta taksówka jest wolna?
– Wolna, wsiadaj pani...
– Nie, dziękuję, śpieszy mi się, szukam szybkiej.
***
Mężczyzna do kobiety:
– Kochanie, co dziś na obiad?
– Nic.
– Jak to nic? Wczoraj nic? Dzisiaj
nic!
– Na dwa dni nagotowałam.
***
Informatyk otwiera drzwi, a tam
stoi stara kobieta ze śrubokrętem w
ręce...
– O co chodzi?
– Jestem śmierć!
– ŚMIERĆ? A to dlaczego ze śrubokrętem, a nie z kosą?
– Ja do serwera.
***
Lekarz do żony pacjenta:
– Pani mąż potrzebuje spokoju i
ciszy i jeszcze raz spokoju.
– No właśnie!!! Przecież powtarzam
mu to sto razy dziennie!!!
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OGŁOSZENIA

KUPNO
(plintusy), opaski maskuNajdrożej na Litwie jące (naliczniki), belki,
kupujemy lasy (dojrzałe, deski, krokwie. Tel. 8 699
młode, na drewno, porę- 34 788
by), ziemię i zagrody.
Tel. 8 651 39 039
Sprzedam
kamienie
polne. Materiał może słuKupię las. Rozliczam żyć do budowy ogrodzeń,
się od razu.
alejek, tarasów, palenisk,
Tel. 8 686 03 070
kwietników, na podmurówki i in. Załadunek oraz
Drogo kupujemy las, zie- transport we własnym zamię. Załatwiamy dokumen- kresie. Cena 20 euro/tona.
ty. Szybkie rozliczenie.
Tel. 8 600 18 083 (Leon)
Tel. 8 692 88088
USŁUGI
Kupujemy las z ziemią
Remontujemy pokrycia
i na wyrąb. Załatwiamy dachowe, fasady. Wieloletdokumenty. Szybkie roz- nie doświadczenie. Tanio
liczenie. Tel. 8 606 01125 kompletujemy materiały,
udzielamy gwarancji.
Sprzedajcie las drogo
Tel. 8 677 34 202
i bez pośredników. Zadzwońcie, tel. 8 659 57 721
Odwierty, geotermiczne ogrzewanie, na caSkupujemy części za- łej Litwie przez cały rok.
mienne do rosyjskich sa- Gwarancja. Nadzór. www.
mochodów osobowych i melkerlita.lt Tel.: 8 616 08
ciężarówek.
020, 8 686 83 265
Tel. (8-5) 269 95 19,
8 698 36 995
Usługi cmentarne. Montaż pomników, nagrobków,
Skupujemy samochody płyta nagrobkowa – grow dowolnym stanie. Zała- bowce. Renowacja mogił,
twiamy dokumenty. Rozli- układanie kostki brukowej
czamy się na miejscu.
i inne prace. www.gravas.lt,
Tel. 8 611 33 626
tel. 8 670 06868
W
konkurencyjnych
Pokrycie dachowe, nacenach skupujemy samo- prawa. Dostawa materiału.
chody. Załatwiamy doku- Gwarancja pracy. Niedrogo i
menty. Wasz samochód jakościowo. Tel. 8 606 97 218
– nasza troska.
Tel. 8 602 05 044
Usługi adwokata przy
zwracaniu się do sądu w
Kupię mieszkanie. Może sprawach
rozwodowych,
być bez remontu. Propono- roszczeniach do części
wać różne warianty.
spadku, zadłużeniach. PoTel. 8 683 73159
moc w otrzymaniu kredytu.
Tel. 8 684 30 018
SPRZEDAŻ
Wszystko z metalu:
Doświadczony niewibramy garażowe, drzwi domy masażysta wykona
sejfowe, ogrodzenia, kra- profilaktyczne i lecznicze
ty, bramy i in. Gwarancja. masaże – od 7 eur.
Tel.: 8 659 77 771
Tel. 8 675 73 750
Szalówka (sosnowa i
Muruję piece, piecyki.
lipowa). Deski podłogo- Remontuję stare. Niedrowe, listwy przypodłogowe go. Tel. 8 683 95 373
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UAB „KLION”
zatrudni ślusarzy-mechaników do pracy
w serwisie obsługi i remontu samochodów.
Miejsce pracy: Vilnius, Birbynių g. 4A
i Naujoji Vilnia, Linksmoji g. 5.
Inf. pod nr tel.: 8 685 04080,
e-mail: info@klion.lt
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wiadomości TV3
22.30 „Legacy”
komedia

7:00, 0.20 Info Wilno
7:15, 0.35 Studio Wilno
7:25, 23.05 Polonia 24
7:50 Moc ziół
8:10 Mój pies i inne
zwierzaki
8:25 Studio Lwów
8:40 Tatarzy polscy
9:25 Reksio medalista
9:35 Ugotuj nam bajkę
9:50 Agatka
10:00 Gra słów. 		
Krzyżówka
10:25 Słownik
polsko@polski
10:50 Nasza sprawa
11:15 Z Andrusem po
Galicji
11:40 S. Korona
królów (325)
12:10 S. Leśniczówka
(320)
12:30 Makłowicz w
podróży
13:00 Info Wilno Flesz
13:05 Mieszczanie
żywieccy
13:30 Weterynarze z
sercem
13:55 Scena Klasyczna
14:35 Łowcy 		
pasjonatów
14:55 Muzyka Skalnego
Podhala
15:05 S. Rodzinka.pl
(256)
15:30 Maleńka przyszła
miłość
16:00 Koronka do 		
Miłosierdzia
Bożego
16:20 Egzamin z życia
17:05 S. Klan (332)
17:30 Ugotuj nam bajkę
17:45 Agatka
18:00 Teleexpress
18:15 Studio Lwów
18:35 Marzyciele
19:00 Info Wilno
19:15 Studio Wilno
19:30 Kolęda domowa
19:40 S. M jak
miłość (263)
20:30 Wiadomości
21:00 Sport
21:05 S. Korona
królów (326)
21:30 S. Leśniczówka
(321)
22:50 Rzecz Polska
23:30 Komisja
morderstw

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05, 7.40, 14.20, 15.15
Dzień dobry,
Litwo
6.30, 8.30, 14.00, 15.00,
17.30 Wiadomości
8.55 S. „Prawo i
porządek”
9.40 S. „Komisarz Rex”
10.30 S. „Służyć i
bronić”
11.30 Kto i dlaczego?
12.00 Naczynia świata
13.00 (Nie)emigranci
16.30 S. „Telefon
alarmowy”
17.15 S. „Raj dla pań”
17.30 Wiadomości
18.00 Kto i dlaczego?
18.30 Ważna godzina
19.30 Kontrola
użytkownika
20.30 Euroliga przez
LRT
20.45 Koszykówka
„Panathinaikos”–
„Žalgiris”
23.00 „La Gomera”
thriller
00.50 Widokówki z
podróży

6.00 S. „Biały – kolor
miłości”
7.30 KK2
8.00 S. „Walker,
strażnik
Teksasu”
10.05 „Harry Potter i
Insygnia Śmierci”
film fab.
12.55 Pani chłopka
14.0 S. „Mr. Bean”
14.40 „Prezent na Boże
Narodzenie” 		
film fab.
16.35 Dobry wieczór,
Litwo
18.30 Wiadomości
19.20 Dakar
19.30 KK2
20.00 „Fantastyczne
zwierzęta: 		
Zbrodnie 		
Grindelwalda”
film fab.
22.40 „G. I. Joe: Czas
Kobry” film fab.

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05 Garnki świata
7.00, 15.45 S. anim.
7.55 Żywność. Prawda
czy fałsz?
8.15 S. dok.
8.25 Kulturalnie z 		
Nomedą
9.25 Dzień dobry, Litwo
11.50 Trembita
12.20 Żyjmy czyściej
12.50 Kulturalnie z
Nomedą
13.45 Świat z Nomedą
Kazlaus
14.45 S. dok.
16.40 Jak się pojawiają
rzeczy?
17.10 S. „Służyć
i bronić”
18.10 S. „Diagnoza
Betty”
19.00 Weranda
19.30 „Czarne lato”
film dok.
20.20 „Etapy”
20.30 Panorama
21.00 Temat dnia
21.33 „Po tamtej
stronie” dramat
23.10 To jest kino
23.40 Żywność. 		
Prawda czy fałsz?
00.00 Wiadomości DW
(ros.)
00.15 Dziś na świecie

6.15, 15.00 Serial anim.
7.35 „Show dobrego
wieczoru”
8.35 S. „W wirze
miłości”
9.45 „Żyjesz tylko raz”
dramat
11.45 S. „Morderstwa w
Midsomer”
12.20, 17.20 Loteria
„Keno Lotto” 2020
14.30 S. „Rodzice”
16.00 Wiadomości TV3
16.30 TV Pomoc
18.30 Wiadomości TV3
19.30 „Gliny”
20.30 „Inaczej
niesamowite”
21.00 S. „Medycy
paramedycy”
21.30 Wieczorne

7.05, 13.30 Zasady
mojej kuchni
8.25 S. „Wezwanie”
9.30, 16.00 S. „Ślad”
10.25 „Orzeł czy 		
Reszka. 		
Dziewczyny”
11.35, 17.30 S. „Śledczy
do pary”
12.35 S. „CSI. Miami”
14.50 S. „Wezwanie”
17.00 Info dzień
18.25 S. „Pies”
19.30 S. „Oddział
szybkiego
reagowania”
20.30 Ale numer!
21.00 „Bitwa
potępionych”
thriller
22.45 „Zabójcza broń”
komedia

5.30, 13.00 Nowy dzień
6.30 „Litewskie 		
ślady nad 		
Morzem 		
Łaptiewów”
7.00 Koncert
8.00 S. „Doktor 		
Kowalczuk”
9.00 S. „Agenci
wymiaru
sprawiedliwości”
10.05, 19.00 „Historia
jednego
przestępstwa”
11.10, 21.30 S. „Klan
jubilerów”
12.15 TV sklep
12.30, 18.30 Punkt alfa
14.00, 0.30 S. „Ślad”
15.00 Realna mistyka
16.00, 18.00 Reporter
16.20, 20.20 Sport
16.30, 23.30 Oponenci
17.30 ZOO
18.20 Sport
20.00, 22.30 Reporter
20.30 Realna mistyka
23.00 Punkt alfa

6.05 S. „Skorpion”
6.55, 14.55 S. „CSI. NY”
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7.45 S. „Kobra 11”
8.50 „Zwiadowcy
przeszłości”
9.20 S. „Sasza i Tania”
10.20 S. anim.
11.20 S. „Goldbergowie”
12.20 S. „Do Los 		
Angeles przez
Vegas”
12.45 S. „Ostrożnie!
Dziewczyny”
13.55 S. „Kobra 11”
15.55 „Show dobrego
wieczoru”
16.55 S. „Kuchnia”
18.00 S. „Sasza i Tania”
19.00 S. „Goldbergowie”
20.00 „Nadzy i 		
wystraszeni”
21.00 „Pojutrze” dramat
23.25 S. „Nocna
zmiana”

6.15 S. „Policja 		
Rosenheim”
7.15 S. „Lekarz serc”
8.20 S. „Tysiąc i
jedna noc”
10.05, 17.50 S. „Ślepa”
11.10 S. „Ratownicy
alpejscy”
12.15 S. „Dwa życia”
13.30, 18.55 S. 		
„Komisarz Heldt”
14.35 S. „Osadnicy”
15.35 S. „Nina”
16.45 „Rodzinne
melodramaty”
19.55 S. „Cud”
21.00 S. „Rocco 		
Schiavone”
23.00 S. „The Bureau”

6.20 S. „Przysięga”
7.10, 15.00 S. „Elif”
8.00 Transmisja Mszy
Świętej z
Sanktuarium
Matki Bożej na
Jasnej Górze
8.30 „Pełnia Wiary”
9.00 Wiadomości
9.15 „Kwadrans
polityczny”
9.35 S. „Ranczo”
10.35 S. „Komisarz
Alex”
11.35 S. „Ojciec 		
Mateusz”
12.25, 19.20 S. „Kasta”
13.00 Wiadomości
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13.10 Agrobiznes
13.35 „To się opłaca”
13.55 S. dok.
16.00 Wiadomości
16.15, 21.10 ALARM!
16.35 Gra słów. 		
Krzyżówka
17.05 S. „Przysięga”
18.00 Teleexpress
18.15 „Jaka to 		
melodia?”
18.55 S. „Klan”
19.55 „Jeden
z dziesięciu”
20.30 Wiadomości
21.30 S. „Leśniczówka”
22.00 S. „Na sygnale”
22.35 „Sprawa dla
reportera”
23.35 Magazyn śledczy
Anity Gargas
00.10 Magazyn
kryminalny 997

8.00 „Muzyczne
poranki”
8.55 „Informacje
kulturalne”
9.30 „Niedziela z... ”
10.25 „Przygody 		
Münchhausena”
film przygod.
12.00 S. „Chłopi”
14.30 „Wydarzenie
aktualne”
14.45 „Mieszczanie
żywieccy”
15.25 „Trzeci punkt
widzenia”
15.55 „Michel Legrand,
niech gra muzyka”
17.05 Film anim.
18.45 „Rzeczpospolita
modernistyczna”
19.25 „Co dalej?”
19.55 S. „Wielkie 		
nadzieje”
21.00 „Solaris” film s-f.
23.50 „Res Poloniae –
O Polsce z oddali”

7.00, 23.05 Polonia 24
7.30 S. „Korona królów”
8.00 „Kuchnia
dwudziestolecia”
8.30, 11.50 Pytanie na
śniadanie
11.40 Panorama
12.15 „Co na obiad”
12.30, 19.20 S. „Barwy

TELEWIZJA/CZWARTEK
szczęścia”
13.00 Wiadomości
13.15 „Studio Lwów”
13.35 S. „Ranczo”
15.20 „Karolina 		
Lanckorońska.
Polka z wyboru”
16.20 „Wojciech 		
Cejrowski – boso
przez świat”
16.50 „Radość Bożego
Narodzenia”
17.30 S. „Rodzinka.pl”
18.00 Teleexpress
18.20 „STACJA 		
INNOWACJA”
18.50 Gra słów. 		
Krzyżówka
19.50 „Kabaretowe Naj”
20.10 „W obiektywie
Polonii”
20.30 Wiadomości
21.20 S. „Archiwista”
23.35 „Karolina 		
Lanckorońska.
Polka z wyboru”

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, 14.30 Serwis Info
Dzień.
13.00 Info Raport
16.30 Info Dzień
17.30 Walka
z koronawirusem
18.00 „Teleexpress”
18.15 „Teleexpress
Extra”
18.30 „O co chodzi”
19.00 Panorama
19.20, 22.30 Serwis
Info Wieczór
19.35 „O tym się mówi”
20.20 Raport z granicy
20.30 Wiadomości
21.00 Gość 		
Wiadomości
21.15 „Minęła 20.”
22.00 „Nie da się 		
ukryć”
22.20 Raport z granicy
22.50 „W tyle wizji”
23.30 „W tyle wizji
Extra”
00.00 Info Wieczór
00.30 „W akcji

7.50 „Był taki dzień”
7.55 „Przeczytaj mi tę
historię”
8.10 S. „Czas honoru”
9.05 „W kotle historii”
9.35 „Historia Polski”
10.20 „Czarne chmury
nad Aktorem”
film dok.
10.55 „Sensacje XX w.”
11.45 „Najbrzydszy
samochód
świata” film dok.
12.40 „Archiwum
zimnej wojny”
13.10 S. „U Pana Boga
w ogródku”
14.00 „Saga prastarej
puszczy” film dok.
15.10 S. „Wszystkie
kolory świata”
16.15 „Pacyfik w ogniu”
17.10 Film dok.
17.30 „Alfabet Andrzeja
Dobosza”
17.50 „Arrasów dzieje
osobliwe”
18.20, 21.00 Film dok.
19.20 „Marzyciele”
19.50 S. „Czas honoru”
20.45 „Prasa donosi”
22.00 „Giganci historii”
22.45 „Żywot
sarmacki”
23.00 „Sądy, przesądy”
00.35 „Bomba”
film dok.

6.00 Film dok.
6.55 Kolędy i pastorałki
7.00 Audiencja
generalna
papieża 		
Franciszka
7.55 „Pierwsze życie na
Ziemi” film dok.
8.50 „Kolory świętości”
8.55, 18.55 „Poczet
wielkich Polaków”
9.00 Informacje dnia
9.15, 22.40 „Polski
punkt widzenia”
9.35 Słowo Życia
9.45 S. anim.
10.00 „Na zdrowie”
10.25, 14.25, 20.25
Święty na każdy
dzień
10.30 „Po stronie
prawdy”
11.00 Informacje dnia
11.15 „Rozmowy
niedokończone”
12.25 „Myśląc Ojczyzna”

12.35 „Przyroda i ludzie”
13.00, 19.00 Modlitwa
Anioł Pański
13.03 Informacje dnia
13.20, 23.00 S. „Ziemia
Obiecana”
14.00 „Muzyczne
chwile”
14.20 „Niedziela”
14.30 Msza Święta z
Jasnej Góry
15.20 „100 cudownych
miejsc na świecie”
15.30 Film dok.
15.30 „Tam, gdzie rodzi
się Chrystus” reportaż
16.50 „Ma się rozumieć”
17.00 Informacje dnia
17.10 „Z wędką nad
wodę w Polskę i
świat”
17.35 „Porady
medyczne
bonifratrów”
18.00 „Akademia
pro-life”
18.05 „Wodzirejski
maraton”
18.30 „Odpowiedzialni
za Kościół”
19.05 Informacje dnia
19.15 „Rozmowy
niedokończone”
20.30 Film anim
21.00 Informacje dnia
(wydanie główne)
21.20 Modlitwa
różańcowa
21.50 „Głos Polski”
22.00 Apel Jasnogórski
22.20 Informacje dnia
00.00 „Polskie ślady w
Ziemi Świętej”
film dok.

7.00 Dzień dobry!
8.55 Żyj zdrowo
9.50 Modny wyrok
11.05 S. „Szkielet w
szafie”
11.45, 22.25 S. 		
„Kobiecy lekarz 2”
13.25 Dzisiaj wieczorem
15.55 Pobierzmy się
16.55 „Na trzech”
17.15 „Trzy chwyty”
19.35 Pole Cudów
21.00 „Dizel show”
23.20 Wieczór z 		
Urgantem
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5.00 Nasz poranek
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 15.00, 17.00,
19.30, 00.00 Nasze
wiadomości
8.10 ObiektywNIE
9.10 Żyć zdrowo!
10.15 Modny wyrok
11.20 Bezkierunkowe
notatki
12.15 S. „Jego miłość”
14.05 Pobierzmy się!
15.20 Męskie. Żeńskie
16.20 W rzeczy samej
17.50 Dodatek powodzenie!
17.55 Niech mówią
19.00 Czas
20.15 Markow.
Nic osobistego
20.55 S. „Znachor 2”
22.05 S. „Jego miłość”

5.00, 6.00, 7.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00,
23.45 Dzisiaj
6.25 Pewnego razu…
7.25 S. „Rosyjski 		
dubler”
9.00 Pierwszy bieg!
9.25 S. „Rosyjski 		
dubler”
12.00 Pierwszy bieg
12.25, 18.45 S. „Po
drugiej 		
stronie śmierci”
16.55 DNA
18.00 Śledztwo 		
prowadzili…
23.05 „Na podstawie
prawdziwych
wydarzeń”

5.00 „Samotna z
przyszłości”
film fab.
6.50 „Intuicja” film fab.
9.00 „Ojczyzna”
film fab.
11.25 „Dla niej” film fab.
13.25 „Poranek”
film fab.
15.10 „Najlepsze, co
mam” film fab.
17.55 „One” film fab.
20.20 „Mogę tylko
wyobrazić”
film fab.
22.20 „Zamówienie”
film fab.
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7:00 Info Wilno
7:15 Studio Wilno
7:25 Polonia 24
7:55 Qulszoł
8:20 Kolęda domowa
8:35 Saga prastarej
puszczy
9:25 Reksio rozjemca
9:35 Petersburski 		
Music Show
10:00 Gra słów. 		
Krzyżówka
10:25 Słownik
polsko@polski
10:50 Marzyciele
11:15 Wojciech 		
Cejrowski
11:40 S. Korona
królów (326)
12:10 S. Leśniczówka
(321)
12:30 Okrasa łamie
przepisy
13:00 Info Wilno Flesz
13:05 Na wileńskiej
ulicy
14:00 „Gdy się Chrystus
rodzi...” kolędy na
Jasnej Górze
14:15 Szansa na
sukces.
Opole 2022
15:05 S. Rodzinka.pl
(257)
15:35 Nienasyceni
15:55 Z pamięci
16:00 Koronka do 		
Miłosierdzia 		
Bożego
16:20 S. Blondynka (65)
17:05 S. Klan (333)
17:30 Petersburski
Music Show
17:50 Halo halo!
18:00 Teleexpress
18:15 Wilno łączy!
18:30 Unia kulinarna
18:50 Mój czas
19:00 Info Wilno
19:15 Studio Wilno
19:30 Mówimy
po polsku
19:40 Sylwester w
Filharmonii 		
Narodowej
20:30 Wiadomości
21:00 ORĘDZIE 		
PREZYDENTA RP
21:05 Sport
21:10 Wileńskie Do
Siego Roku
22:10 Warszawskie

TELEWIZJA/PIĄTEK
Combo Taneczne
23:25 40-lecie
Bayer Full
01:20 Roztańczony
Narodowy

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05, 7.40, 14.20, 15.15
Dzień dobry,
Litwo
6.30, 8.30, 14.00, 15.00
Wiadomości
8.55 S. „Prawo i
porządek”
9.40 S. „Komisarz Rex”
10.30 S. „Służyć i
bronić”
11.30 Kto i dlaczego?
12.00 „Małe duże cudo”
film fab.
13.15 Żyć na wsi jest
dobrze
13.45 Widokówki z
podróży
16.30 „Przyjaciołom”
koncert Gytisa
Paškevičiusa
18.00 Kto i dlaczego?
18.30 Wiadomości
19.00 Koncert
20.30 Panorama
22.00 LRT Noworoczne
Show
23.56 Noworoczne 		
pozdrowienia
prezydenta Litwy
Gitanasa Nausėdy
00.00 LRT Noworoczne
Show
01.15 Świąteczny 		
koncert
Marijonasa 		
Mikutavičiusa

6.00 S. anim.
10.30 „Harry Potter i
Insygnia Śmierci
2” film fab.
13.00 „Alvin i
wiewiórki”
film fab.
14.45 „Medalion” 		
komedia
16.35 Dobry wieczór,
Litwo
18.30 Wiadomości
19.45 Dakar 2022
20.00 KK2
21.30 Nowy Rok z
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programem LNK
00.30 Muzyczne show

00.15 Koncert Džordany
Butkute

Kazlauskasów
01.30 Koncert Laury
Remeikiene

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05 Pytajcie lekarza
7.00, 15.45 S. anim.
7.55 Żywność. Prawda
czy fałsz?
8.15 S. dok.
8.25 Wielkim planem
9.25 Dzień dobry, Litwo
11.50 Rosyjska ulica
12.20 Pole bitwy
12.50 Wielkim planem
13.45 „Droga triumfu”
film dok.
14.45 „Czarne lato”
film dok.
17.10 S. „Służyć i
bronić”
18.10 S. „Diagnoza
Betty”
19.00 Spacery
19.30 Fokus
20.30 Panorama
21.00 Zimowanie z
operą
21.25 „Traviata” opera
23.56 Pozdrowienia
noworoczne
prezydenta Litwy
Gitanasa Nausėdy
00.00 Noworoczne
Show

6.30 „Życie na granicy”
film dok.
8.40 Film dok.
9.50 42. Festiwal
cyrkowy w Monte
Carlo
12.20 „Wielki biały
ninja” komedia
14.10 „Gliniarze i 		
Robbersonowie”
komedia
16.05 „Zwierzak”
komedia
17.45 „Stożkogłowi”
komedia
19.30 Wrestling
21.30 „Tata kontra tata”
komedia
23.25 „Dyktator” 		
komedia

6.05 S. „Skorpion”
6.55, 14.55 S. „CSI. NY”
7.45 S. „Kobra 11”
8.50 „Przewodnik 		
budowlany”
9.20 S. „Sasza i Tania”
10.20 S. anim.
11.20 S. „Goldbergowie”
12.20 S. „Do Los 		
Angeles przez
Vegas”
12.55 S. „Ostrożnie!
Dziewczyny”
13.55 S. „Kobra 11”
15.55 „Show dobrego
wieczoru”
16.55 S. „Kuchnia”
18.00 S. „Sasza i Tania”
19.00 S. „Goldbergowie”
20.00 „Gliny”
21.00 Wiadomości
21.55 Sport
22.00 Nagrody 		
Muzyczne MTV
Europa 2021
00.05 Koncert 		
OneRepublik w
RPA
01.30 „Aerosmith. 		
Rocks Donington“.

6.05 S. „Rodzice”
6.30 S. „Hotel
monstrów”
6.55 „Świąteczna 		
gorączka 2” 		
komedia
8.45, 19.30 Filmy anim.
12.10 „Długo i
szczęśliwie” 		
komedia
14.45 „Nasza niania
jest agentem”
komedia
16.35 „Sam w domu
5. Świąteczny
skok” komedia
18.30 Wiadomości TV3
21.25 Noworoczne
„Show dobrego
wieczoru”
23.58 Noworoczne
pozdrowienia
prezydenta Litwy

5.15, 13.00 Nowy dzień
6.15, 12.15 TV sklep
6.30 „Litewskie 		
ślady nad 		
Morzem 		
Łaptiewów”
7.00 Koncert grupy
„Vairas”
8.00 S. „Doktor 		
Kowalczuk”
9.00 S. „Agenci
wymiaru
sprawiedliwości”
10.05 S. dok. „Historia
jednego
przestępstwa”
11.10 S. „Klan
jubilerów”
12.30 Punkt alfa
14.00 S. „Ślad”
15.00 Realna mistyka
16.00, 18.00, 20.00
Reporter
16.30 Godzina TV 		
Wolność
17.30 ZOO
18.20, 20.20 Sport
18.50 Koncert Ovidijusa
Vyšniauskasa
20.30 Koncert zespołu
„HIT Paradas”
22.10 Noworoczne
show „Trzymajcie
się tam”
00.30 Koncert Livety
i Petrasa

6.15 S. „Policja 		
Rosenheim”
7.15 S. „Lekarz serc”
8.20 S. „Tysiąc i jedna
noc”
10.05, 17.50 S. „Ślepa”
11.10 S. „Ratownicy
alpejscy”
12.15 S. „Dwa życia”
13.30, 18.55 S. 		
„Komisarz Heldt”
14.35 S. „Osadnicy”
15.35 S. „Nina”
16.45 „Rodzinne
melodramaty”
19.55 S. „Spirala”
21.00 S. „Morderstwa w
Midsomer”
23.05 „Cztery pokoje”
komedia
01.00 „Burleska“
musical
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6.20 S. „Przysięga”
7.10, 15.00 S. „Elif”
8.00 Transmisja Mszy
Świętej z
Sanktuarium
Matki Bożej na
Jasnej Górze
8.30 „Agape”
9.00 Wiadomości
9.15, 21.10 ALARM!
9.35 S. „Ranczo”
10.35 S. „Komisarz
Alex”
11.30 S. „Ojciec 		
Mateusz”
12.30, 19.20 S. „Kasta”
13.00 Wiadomości
13.10 Agrobiznes
13.38 Magazyn
Rolniczy
13.55 Film dok.
16.00 Wiadomości
16.15, 21.10 ALARM!
16.35 Gra słów. 		
Krzyżówka
17.05 S. „Przysięga”
18.00 Teleexpress
18.30 „Jaka to melodia?”
19.55 „Jeden z
dziesięciu”
20.30 Wiadomości
21.00 Orędzie 		
Prezydenta RP
21.20 „Wybuchowa
para” komedia
23.20 „Ślepy traf” film
sensacyjny
00.55 Sylwester 		
Marzeń z Dwójką
01.15 „Francuski
pocałunek” 		
komedia

8.00 „Muzyczne
poranki”
9.00 „Kronos”
9.35 „Res Poloniae”
10.15 Film anim.
12.00 S. „Chłopi”
14.10 „Między nutami”
film dok.
15.15 „Bitwa tenorów
na róże” koncert
16.20 „El Dorado” 		
western
18.40 Film dok.
19.45 S. „Wielkie 		
nadzieje”
21.00 „Kogel-Mogel”
komedia
22.50 „Galimatias czyli
Kogel” komedia
00.30 „Scena muz.”

7.00 Polonia 24
7.30 S. „Leśniczówka”
8.00 „Wojciech 		
Cejrowski – boso
przez świat”
8.30, 12.20 Pytanie na
śniadanie
12.10 Panorama
13.00 Okrasa łamie
przepisy
13.40 „Potop Redivivus”
film fab.
16.45 Robbie Williams
Christmas
Present
18.00 Teleexpress
18.25 „Ja wam
pokażę!” komedia
20.30 Wiadomości
21.00 Orędzie 		
Prezydenta RP
21.20 „Sylwester 		
Marzeń z Dwójką”

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
17.30 Walka
z koronawirusem
18.00 „Teleexpress”
18.15 „Teleexpress
Extra”
18.30 „O co chodzi”
19.00 Panorama
19.20 Serwis Info 		
Wieczór
19.35 „O tym się mówi”
20.20 Raport z granicy
20.30 Wiadomości
21.00 Orędzie 		
Prezydenta RP
21.15 „Forum”
22.00 „Nie da się 		
ukryć”
22.20 Raport z granicy
22.30 Serwis Info 		
Wieczór
23.00 Sylwester z TVP
INFO

7.50 „Był taki dzień”
7.55 „Prasa donosi”
8.10 S. „Czas honoru”
9.05, 11.05 Film dok.
10.00 „Okrasa łamie
przepisy”
10.30 „Marzyciele”
12.10 „Kuba - rewolucja
od kuchni”
13.05 S. „U Pana Boga
w ogródku”
13.55 „Tajemnice 		
początków 		
Polski” film dok.
14.55 „Peru – kraina
skrajności”
16.00, 21.05, 0.30
S. dok.
17.00 „Historia w
postaciach
zapisana”
18.50 „Janosik” film fab.
23.00 „Czas 		
Apokalipsy”
film fab.

6.00, 12.55 Film dok.
6.25, 9.45 Film anim
8.25 „Mędrcy świata”
kantata
8.45, 10.35 Święty na
każdy dzień
8.50 „Kolory świętości”
8.55, 20.00 „Poczet
wielkich Polaków”
9.00 Informacje dnia
9.15 „Polski punkt 		
widzenia”
9.40 Słowo Życia
10.10 „Z wędką nad
wodę w Polskę i
świat”
10.45 „Duc in altum”
11.00 Informacje dnia
11.15 „Rozmowy
niedokończone”
12.20, 21.50 Kolędy i
pastorałki
12.25 „Głos Polski”
12.35, 15.20 „100 		
cudownych 		
miejsc na świecie”
12.45 „Refleksje nad
Psalmem XXIII”
13.00, 19.00 Modlitwa
Anioł Pański
13.03 Informacje dnia
13.20, 22.40 S. „Ziemia
Obiecana”
14.00 „Czwarty 		
mędrzec” film fab.
14.30 Msza Święta z
Jasnej Góry
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15.30 „Zrozumieć 		
Antycywilizacje”
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 „Maryja z 		
Nazaretu w Jej
Zwiastowaniu”
17.30 Reportaż
18.00 Uroczystości
Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi
19.05 Informacje dnia
19.15 „Zatroskana
kolęda - pokój dla
niepodległej”
20.05 „Cicha noc”
20.30 „Opowieść
wigilijna”
21.00 Informacje dnia
(wydanie główne)
21.20 Modlitwa
różańcowa
22.00 Apel Jasnogórski
22.20 Informacje dnia
23.25 „Niedziela”
23.30 „100 lat Polskiej
Rozrywki” Gala
Sylwestrowa
01.45 Gala operetkowa

6.15 S. „Najgorsza
przyjaciółka”
7.00 Filmy anim.
7.25 S. „Łyżwy dla
mistrzyni”
10.30 S. „Kiedy tatuś
świętym
Mikołajem”
13.45 „Pasiasty rejs”
komedia
15.35 „Choinki 5” 		
komedia
17.10 „Nowe choinki”
komedia
18.50 „Ironia losu albo
szczęśliwego
Nowego Roku”
komedia
21.00 Noworoczna noc
na Pierwszym
22.55 Noworoczne
pozdrowienia
prezydenta Rosji
Władimira Putina
23.05 Noworoczna noc
na Pierwszym
23.55 Noworoczne
pozdrowienia
prezydenta Litwy
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Gitanasa
Nausėdy
00.05 Noworoczna noc

5.00 Nasz poranek
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 15.00, 17.00,
19.30 Nasze
wiadomości
9.00 Żyć zdrowo!
10.15 Modny wyrok
11.20 Bezkierunkowe
notatki
12.15 S. „Jego miłość”
14.05 Pobierzmy się!
15.20 Przycisk pomocy
15.45 Męskie. Żeńskie
17.50 Pole Cudów
19.00 Czas
20.15 Najlepszy!
22.00 Co? Gdzie? 		
Kiedy?
23.25 S. „Jego miłość”

5.00, 6.00, 7.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00,
23.45 Dzisiaj
7.00 „Ty nie uwierzysz!”
7.20, 9.20 S. „Rosyjski
dubler”
9.00 „Ty nie uwierzysz!”
12.00 „Ty nie
uwierzysz!”
12.20 Śledztwo
prowadzili…
14.10 „Wspaniali rodzice”
14.55 „Pszczelarz”
detektyw
16.50 „Show Nowego
Roku” detektyw
18.45 S. „Magistrala”
22.55 Pozdrowienia
prezydenta Rosji
Władimira Putina
23.00 „Bajeczny
Nowy Rok”

6.50 „W krainie kobiet”
film fab.
9.00 „One” film fab.
11.25, 15.10 Film fab.
13.25 „Zamówienie”
film fab.
17.55 „Arytmia” film fab.
20.20 „Rozwiedźmy
się” film fab.
22.20 „Księżycowe
królestwo” film fab.
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7:00 Info Wilno
7:15 Studio Wilno
7:30 Daleko na północy
8:55 Wilno łączy!
9:10 Kuchnia z Okrasą
9:30 Mały książę
11:15 Czas nadziei
12:20 Kolęda domowa
12:30 Jaka Wigilia,
taki cały rok
12:40 Wielcy Polacy,
wielkie historie
13:35 Hallo
Szpicbródka czyli
ostatni występ
Króla Kasiarzy
15:10 Scena muzyczna
16:00 Koronka do 		
Miłosierdzia 		
Bożego
16:20 Przygoda na
Mariensztacie
17:55 Rozczytani
18:00 Teleexpress
18:15 S. Młody 		
Piłsudski (13)
19:00 Ewangeliarz
Wileński
19:10 Polska i Litwa w
muzycznych
obrazach 		
Čiurlionisa. 		
Koncert 		
Noworoczny
20:30 Wiadomości
21:00 Sport
21:05 Kurier
22:55 Matylda
00:40 Złoto dezerterów

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.10 Filmy anim.
10.55 Msza św.
12.40 Koncert
orkiestry
Filharmonii 		
Wiedeńskiej
15.10 „Jeden z 3
milionów” film dok.
16.20 Zespół „Saulės
kliošas” i Leon
Somov.
Midsummer 		
Vilnius 2021
17.20 LRT Noworoczne
Show
18.30 Wiadomości
19.00 Złoty umysł

20.30 Panorama
21.00 Nagrody LRT
roku 2021
22.45 „Syrena z 		
Paryża” film fab.

6.25 Filmy anim.
11.25 „Mikołaj w
każdym z nas”
film fab.
12.50 „Wojownicze
żółwie ninja”
komedia
14.50 „Agent z
przypadku” 		
komedia
16.40 „Podróż do
wnętrza Ziemi”
film fab.
18.30 Wiadomości
19.20 Dakar 2022
19.30 „Rampage: Dzika
furia” film fab.
21.40 „Krokodyl 		
Dundee” komedia
23.25 „Kac w Vegas”
komedia

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05 Złoty umysł
7.30 Drogi. Samochody.
Ludzie
8.00 Śniadanie
u sąsiada
8.30 Zacznij od siebie
9.00 Na zdrowie!
9.30 Żyjmy czyściej
10.00 Co dobrego 		
sąsiedzie?
10.30 Zeszyt wileński
11.00 Trembita
11.30 Rosyjska ulica
12.00 Gen ciekawości
12.30 Spacery
13.00 Pole bitwy
13.30Film anim.
15.10 Prezentacja
albumu 		
„Unlimited“ 		
Davida Garretta
17.00 Weranda
17.30 Legendy
18.30 Program z 		
Nomedą Kazlaus
19.30 S. dok.
20.00 To jest kino
20.30 Panorama
21.00 „Bez baterii nie

działa” komedia
22.45 Koncert 		
Michaela Buble‘a
23.45 Spacery
00.15 Dziś na świecie

6.00, 13.50 Filmy anim.
7.35 „Śnieg” komedia
9.10 „Kraina lodu”
film anim.
11.05 „Niemowlę za 30
milionów” komedia
12.40, 17.20 Loteria
„Keno Lotto” 2022
15.25 „Kroniki Narnii”
film fab.
18.30 Wiadomości TV3
19.30 „galvOk”
21.30 „Król rozrywki”
dramat
23.35 „Babskie
wakacje”
komedia

6.45 „Herb czy reszka.
Dziewczyny”
7.45 „Skok rysia”
film dok.
8.50 „Życie na granicy”
film dok.
10.00 41. Festiwal
cyrkowy
11.50 „Dzień śniegu”
komedia
13.35 „Jumanji”
komedia
15.35 „Robinson 		
Crusoe” dramat
17.25 „Depresja
gangstera”
komedia
19.30 „Maska”
22.00 Dakar 2022
23.40 „Terminator.
Genisys” film fab.

7.00 S. „Pierścień z
rubinem”
8.00 „Nadszedł... 		
Sabas” film dok.
9.00 ZOO
10.00 S. dok. „Ludzie,
których możliwie
znamy”
11.20 „Laumes juosta”
koncert

13.00 Koncert zespołu
„Jonis”
14.00 „Urodzeni być
silnymi” film dok.
16.00 Wiadomości
16.30, 0.00 „Ewangelia
koszykówki wg
Jasikevičiusa”
film dok.
17.30 Nie mogę milczeć
18.00 Wiadomości
18.30 Koncert 		
Radżiego
19.30 Jubileuszowy
koncert Žilvinasa
Žvagulisa
20.00 Wiadomości
20.30 Jubileuszowy
koncert (cd.)
22.30 Wiadomości
23.00 „Nadszedł...
Sabas” film dok.

6.10, 16.00 S.
„Mężczyźni 		
Jukonu”
7.10 „Autostrada przez
piekło”
8.05 „Terry Crewsas
ratuje 		
Boże Narodzenie”
9.00 „Fantastyczna
czwórka” film fab.
11.00, 17.00, 0.15 		
„Magazynowe
wojny”
11.30 S. dok.
12.30 „Historia dzikiego
Paryża” film dok.
13.30, 18.00 „Gwiazdy
lombardu”
14.00 „Przetrwanie”
15.00 „Autostrada
przez piekło”
19.00 „Gra z Ellen”
20.00 „Jeden”
21.00 Wiadomości
22.00 „Niezniszczalni
3” thriller

6.10 „Boże Narodzenie.
Czas wrócić do
domu” dramat
7.50, 14.00, 18.45
S. „Ślepa”
9.00 „Policja 		
Rosenheim”
10.00 S. „Danni 		
Lowinski”
11.00 Klasyczne dania
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rodzinne James
12.00 „Miłość w Sant
Petersburgu“
dramat
15.45 S. „Kobieta”
17.45 S. „Czerwony
pokój”
19.50 S. „Wróżka”
21.00 S. „Vera”
22.55 S. „Katarzyna
Wielka”

6.30 „Pomocnik 		
Świętego 		
Mikołaja i 		
magiczne płatki
śniegu” film fab.
8.00 Transmisja Mszy
Świętej z
Sanktuarium
Matki Bożej na
Jasnej Górze
9.00 „Hej w dzień 		
Narodzenia”
9.45 „Max 2 Bohater
Białego Domu”
film fab.
11.20 „Weź pieska na
święta”
film obycz.
12.55 „Z pamięci”
13.00 „Anioł Pański”
13.20 „Sportowe
wydarzenia
2021 roku”
14.15 „EURO 2020:
decydujący
tydzień”
14.50 „Ogniem i
mieczem” dramat
18.00 Teleexpress
18.30 „Jaka to
melodia?”
19.25 S. „Zniewolona”
20.30 Wiadomości
21.15 S. „Zniewolona”
22.20 „Miszmasz, czyli
Kogel Mogel”
komedia
00.00 „Ślubne wojny”
komedia

7.55 „Musicale. Śpiewa
Zdzisława
Sośnicka”
koncert
8.55 „Tamte lata,
tamte dni”
9.30 „Koko” komedia
11.05 „Karen Blixen –
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sen afrykańskiej
nocy” film dok.
12.15 Koncert 		
Noworoczny z
Wiednia 2022
13.00 „Do dzieła”
13.30 „Pół żartem, pół
serio” komedia
15.40 „Bitwa tenorów
na róże” Kncert
16.45 „Pavarotti”
film dok.
18.55 „Metro. 30 lat
później”
21.00 „Pożegnanie z
Afryką” 		
film obycz.
23.45 „Good Evening
Ev’rybody. W 		
hołdzie Louisowi
Armstrongowi”
film dok.

7.40 Opole 2017 na
bis - After party
8.35 „Kabaretowe
Naj”
8.55 „Pytanie na
śniadanie”
12.25 S. „Gruby”
13.00 Anioł Pański
13.20 „Magiczne
drzewo”
film fab.
14.50 „Szansa na
sukces.
Opole 2022”
17.00 „Kulturalni PL”
18.00 Teleexpress
18.25 „Maryla. Tak
kochałam”
film dok.
20.30 „Wiadomości”
21.20 S. „Wojenne
dziewczyny”
22.20 „Maria 		
SkłodowskaCurie” film
biograf.
23.55 „Szansa na
sukces. Odcinek
Świąteczny”

6.55 Serwis Info
Poranek
9.30 „W Kontrze”
10.15 „Salon
dziennikarski”
11.00 Serwis Info
Dzień weekend
16.00 Debata TVP

INFO
16.30 Info Dzień
17.30 Walka
z koronawirusem
18.00 „Teleexpress”
18.15 „Teleexpress
Extra”
18.30 „Studio 		
Wschód”
19.00 Panorama
19.20 Serwis Info
Wieczór 		
weekend
19.30 „Kobiecym
okiem”
20.00 „Między
słowami”
20.20 Raport
z granicy
20.30 Wiadomości
21.00 Gość 		
Wiadomości
21.15 „Minęła 20.”
22.00 „Nie da się
ukryć”
22.20 Raport
z granicy
22.50 „W tyle wizji”
23.30 „W tyle wizji
Extra”
00.00 „Magazyn
śledczy Anity
Gargas”
00.25 Info Wieczór

7.55 „Był taki dzień”
8.05 S. „Święty 		
Augustyn”
8.55 „Sekrety Morza
Śródziemnego”
9.35 Okrasa łamie
przepisy
10.10 S. „W pustyni i
w puszczy”
11.15 S. dok. 		
„Wszystkie
kolory świata”
12.15 „Chiny:
starodawne
królestwo
przyrody”
13.15 „Kuchnia
dwudziestolecia”
13.55 „Zezowate 		
szczęście” 		
komediodramat
16.00 „Marzyciele”
16.35 „Kulig”
17.10 „Spór o historię”
17.50 „Bitwa o
Anglię” dramat
20.00 „Giganci
historii”

20.45 „ROK 1981.
Kalendarium”
21.00 „Maryla. Tak
kochałam”
film dok.
23.05 „Za kilka
dolarów więcej”
western
01.20 „Królowie nocy,
czyli od Paradisu
do Domu 		
Chłopa” film dok.

6.20 „Życie św. 		
Weroniki
Giuliani. 		
Przebudzenie
giganta” film fab.
8.00„Lodowa podróż”
film dok.
8.45 „100 cudownych
miejsc na świecie”
8.55 „Poczet wielkich
Polaków”
9.00 „Słowo Życia”
9.15 „Antarktyda podróż na
kraniec Ziemi”
film dok.
10.00 S. „Głos serca”
10.40 „Mędrcy
świata” kantata
11.00 Uroczystość
Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi
12.30 „Pierwsza 		
Gwiazdka nad
Trzebinią” 		
koncert
14.20 „Ocalić od 		
zapomnienia”
14.30 „Żywe 		
Betlejem 		
z gwiazdami.
Kolędowanie w
Głuszycy”
koncert
15.55 „Niedziela”
16.00 „Próba wiary”
16.50 Bożonarodzeniowe
Pasterzy 		
Kościoła 		
Katolickiego w
Polsce
17.00 Informacje dnia
17.10 Film dok.
18.05 Święty na 		
każdy dzień
18.05 „Anioł
pasterzom 		
mówił” kantata
18.30 „Mocni Jego
mocą”
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18.55 „Poczet
wielkich 		
Polaków”
19.00 Modlitwa Anioł
Pański
19.05 Informacje dnia
19.15 „Rozmowy
niedokończone”
20.25 Święty na 		
każdy dzień
20.30 „Manna z 		
Nieba”
21.00 Informacje dnia
(wydanie główne)
21.20 Modlitwa 		
różańcowa
21.50 Bożonarodzeniowe
Pasterzy 		
Kościoła 		
Katolickiego w
Polsce
22.00 Apel 		
Jasnogórski
22.20 Informacje dnia
22.40 „Powód”
film fab.
00.05 S. „Głos serca”
00.45 „Mój brat 		
papież”
film dok.

6.30 Filmy anim.
8.55 „Niesamowita
podróż młodego
wynalazcy”
film fab.
10.45 „Pogromczyni
tygrysów” 		
film fab.
12.40 „Królowa 		
Śniegu”
film anim.
15.20 „Prezydent i
jego wnuczka”
komedia
17.10 Jesteś
najlepszy!
18.50 Dwie gwiazdy.
Ojcowie i dzieci.
20.45 „Bumerang”
komedia
22.40 Wieczór z 		
Urgantem

4.30 „Finist - dzielny
sokół” film baśń
5.50 „Staruszek 		
Chotabycz”
film fab.
7.20 „Pragnienie”
film fab.
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9.10 „Za dwoma
zającami”
film muz.
11.05 Trzy chwyty.
Nowy Rok
13.30 S. „Czas dla
dwojga”
15.00 Nasze 		
wiadomości
15.20 S. „Czas dla
dwojga” (cd.)
17.25 Najlepszy! 		
Nowy Rok
19.00 Nasze
wiadomości
19.30 Meteoprzewodnik
19.50 Dwie
gwiazdy. 		
Ojcowie i dzieci.
Nowy Rok
21.40 „Żona na Nowy
Rok” film fab.
23.25 „Maraton
pragnień”
film fab.

7.00, 9.00, 15.00 		
Dzisiaj
6.20 S. „Powrót 		
Muchtara”
8.15 S. „Agentura
ukrytych kamer”
9.30 Swoja gra
11.15 S. „Linia ognia”
19.45 S. „Magistrala”
23.55 Ceremonia
wręczenia 		
nagród 		
„Skrzypek na
dachu”

5.00 „Odyseja
kapitana 		
Blooda” film fab.
6.50 „Witamy u 		
Rileyów” film fab.
9.00 „Arytmia”
film fab.
11.25 „Rozwiedźmy
się” film fab.
13.25 „Księżycowe
królestwo”
film fab.
15.10 „Biegnąca po
falach” film fab.
17.55, 20.20 		
„Prywatne 		
słowo pioniera”
film fab.
22.20 Film fab.
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7:00 Warszawskie
Combo Taneczne
7:40 Nad Niemnem
8:35 Księga obyczaju
8:50 20 lat kolędowania
Arki Noego
9:15 Rodzinny ekspres
9:40 Unia kulinarna
10:00 Strefa otwarta
10:25 Księga Ksiąg
10:50 Ziarno
11:20 Prywatne życie
zwierząt
11:45 Warszawskie
Combo Taneczne
12:20 Kolędy Śląska
12:30 Wielki test
13:50 Ewangeliarz
Wileński
14:00 Transmisja Mszy
Świętej
15:15 Tatarzy polscy
16:00 Koronka do 		
Miłosierdzia 		
Bożego
16:20 Daleko 		
na północy
17:40 Kabaret: 		
Wszystkiego
zabawnego
18:00 Teleexpress
18:15 O mnie się nie
martw
19:00 Klub
u redaktorów
19:25 Goodbye
Soviet Union
20:20 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:30 Wiadomości
21:00 Sport
21:05 Excentrycy czyli
po słonecznej
stronie ulicy
22:50 Pod niebem
pełnym cudów.
Koncert dla
wileńskiego 		
hospicjum
00:25 Kulturalni PL
01:20 Klub
u redaktorów
01:45 Wilno łączy!

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05 Urodzeni w tym
samym dniu
7.00 Weranda
7.30 Świąteczne myśli

8.00 Wyznania
8.30 Poranny
przekładaniec
9.00 Żyć na wsi jest
dobrze
9.30 Marzą dzieci
10.00 Encyklopedia
Gustawa
10.30 Dzieci tysiąclecia
11.30 Nasi pupile
12.00 S. dok. 		
„Serengeti”
12.55 Film dok.
13.50 S. „Poirot”
15.30 Wiadomości
15.45 Detektywi historii
16.30 Dajmy czadu!
18.00 Tydzień z 		
Wiadomościami
Rowerowymi
18.30 Wiadomości
19.00 Drogi. 		
Samochody.
Ludzie
20.30 Panorama
20.50 Sport
21.00 S. „Made in Italy”
22.00 „Nie ma ideałów”
komedia
23.40 „Bez baterii nie
działa” komedia

6.25 Filmy anim.
8.15 „Klopsiki i inne
zjawiska
pogodowe”
komedia
10.10 „Zamieniony
Święty Mikołaj 2”
film fab.
11.30 „Wojownicze
żółwie ninja”
komedia
13.40 „Godzina szczytu
2” film fab.
15.30 „Podróż na 		
Tajemniczą 		
Wyspę” film fab.
17.20 Telelotto TV gra
18.30 Wiadomości
19.15 Dakar 2022
19.30 Muzyczne show
21.30 „Wynajmij sobie
chłopaka”
komedia
23.45 „Kac w Vegas 3”
komedia

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej

6.05 Dajmy czadu!
7.30 Słowo
chrześcijanina
8.00 Droga. Dla
protestantów
8.30 Menora
9.00 W sercu Litwin
10.00 Odblaski
10.30 Historie rzeczy
11.30 7 dni Kowna
12.00 Zupa naukowa
12.30 „Minionki”
film anim.
14.00 Żmudzka 		
rock opera 		
„Gervaza dūzgės”
15.30 Marzą dzieci
16.00 Liga telentów
muzycznych
17.00 Dzień kultury
17.30 Kulturalnie z
Nomedą
18.30 Wielkim planem
19.30 „Przyszłe
gwiazdy” koncert
20.30 Panorama
21.00 Zimowanie z
opera
21.30 „Porgy i Bess”
opera
G. Gershwina
00.20 Panorama

6.20, 9.00 Seriale anim.
7.10 „Śnieg 2” film fab.
10.35 „Bogate biedaki”
komedia
12.20 „Rycerze z 		
Shanghaju” 		
komedia
12.40, 17.20, 22.45
Loteria 		
„Keno Lotto” 2022
14.50 „Życie Pi” dramat
17.15 Buduje Starkus
18.30 Wiadomości TV3
19.30 „Księga dżungli”
film fab.
21.35 „Stuber” komedia

6.15 41. Festiwal
cyrkowy
8.00 Kolory lasu
8.30 Róg tura
9.00 Strongmani. Litwa
10.05 „Urodzeni na
wolności” film dok.
11.10 Ale numer!
11.40 Niewyjaśnione

tajemnice świata
12.40 SAS. Kro 		
ryzykuje, ten
wygrywa
13.45 Śledztwo
ekstrasensów
16.00 Piekielny hotel
Gordona 		
Ramsaya
17.00 Mistrzostwa LKL
19.30 S. „Czarna lista”
20.30 S. „Designated
Survivor”
21.30 Dakar 2022
22.00 S. „Trzy dni 		
Kondora”
00.30 S. „Narcos”

7.00 S. „Doktor 		
Kowalczuk”
8.00 „Nadszedł... 		
Sabas” film dok.
9.00 ZOO
10.00 „Wilczy problem”
film dok.
11.20 „Laumes juosta”
koncert
13.00 Koncert 		
Arvydasa 		
Vilčinskasa”
14.00 S. „Historia
jednego
przestępstwa”
16.00 Wiadomości
16.30, 0.00 „Ewangelia
koszykówki wg
Jasikevičiusa”
film dok.
17.30 Nie mogę milczeć
18.00 Wiadomości
18.30 Koncert zespołu
„Balius”
19.30 Punt alfa
20.00 Wiadomości
20.30 Godzina
wolności TV
22.30 Wiadomości
23.00 „Nadszedł...
Sabas” film dok.

6.30, 16.00 „Mężczyźni
Jukonu”
7.20, 15.00 „Autostrada
przez piekło”
8.15 „Jeden”
9.00, 13.25, 18.00 		
„Gwiazdy
lombardu”
9.10 „Fantastyczna
czwórka” film fab.
10.50, 17.00 		
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„Magazynowe
wojny”
11.20 S. dok.
12.25 „Historia dzikiego
Paryża” film dok.
14.00 „Przetrwanie”
19.00 Gra z Ellen
20.00 „Jeden”
21.00 Wiadomości
22.00 „Fala ognia”
thriller
23.40 „Złe mamuśki 2:
Jak przetrwać
święta” komedia

6.30 Burzyciele mitów
informacyjnych
6.50 100 lat
propagandy
7.20, 18.45 S. „Ślepa”
9.00 „Policja 		
Rosenheim”
10.00 S. „Danni 		
Lowinski”
11.00 Najpopularniejsze
przekąski
12.00 Świeże produkty.
Recepty Anny
Olson
12.30 Pozdrowienia
15.45 S. „Kobieta”
17.45 S. „Czerwony
pokój”
19.50 S. „Wróżka”
21.00 S. „Francuskie
morderstwa”
23.00 „Król złodziei”
thriller

5.40 S. „Klan”
7.00 „Słownik
polsko@polski”
7.25 „wojsko-polskie.pl”
7.55 „Słowo
na niedzielę”
8.00 Transmisja Mszy
Świętej z
Sanktuarium
Bożego 		
Miłosierdzia w
Łagiewnikach
9.00 „Tydzień”
9.30 „Zakochaj się
w Polsce”
10.05 „Weterynarze z
sercem”
10.30 „Las bliżej nas”
10.55 „Rolnik szuka
żony”
11.55 „Słowo
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na niedzielę”
12.00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej
Góry
12.55, 13.15 „Między
ziemią a niebem”
13.00 „Anioł Pański”
13.50 „Życie według
świętego Jana
Pawła II”
14.15 S. „Serengeti”
15.15 „Z pamięci”
15.25 „Przyrodnik
na tropie”
16.15 „Miszmasz, czyli
Kogel Mogel 3”
komedia
18.00 Teleexpress
18.30 S. „Ojciec 		
Mateusz”
19.30 „Jaka to
melodia?”
20.30 Wiadomości
21.15 S. „Zniewolona”
23.20 „Lekarka z
rajskiej wyspy.
Mauritius”
film obycz.
01.00 „Do diabła z
miłością” komedia

8.00 „Trzymaj się
swoich chmur
- piosenki S. 		
Krajewskiego”
koncert
9.00 Nabożeństwo
ewangelickie w
Żorach
10.05 S. „Czeskie
śniadanie”
11.15, 0.20 „Trzeci 		
punkt widzenia”
11.55 „Polarny rok”
film fab.
13.40 Wydarzenie
aktualne
14.20 „Wakacje”
komedia
16.05 „Dwudziestolecie
WEDO” koncert
18.15 „Niedziela z...”
21.00 „Przyrzeczenie”
dramat
23.20 „Scena muz.“

7.00 „Kulturalni PL”
8.00, 15.20 S. 		
„Czterdziestolatek”
8.55 Pytanie

na śniadanie
11.25 „Ziarno”
12.55, 13.15 „Między
ziemią a niebem”
13.00 „Anioł Pański”
13.50 „Słowo
na niedzielę”
14.00 Transmisja Mszy
Świętej
16.15 „Fajna Polska”
17.05 S. „Leśniczówka”
18.00 Teleexpress
18.20 S. „M jak miłość”
19.15 „Debata 		
Polonia 24”
19.55 „Kulig”
20.30 Wiadomości
21.20 S. „Ojciec 		
Mateusz”
22.15 „Drzazgi”
film obycz.
00.10 „Fajna Polska”

6.55, 10.15 Serwis Info
Poranek
9.30 „W Kontrze”
10.50 „Woronicza 17”
12.00, 13.30 Serwis
Info Dzień
weekend
12.50 „Salon
dziennikarski”
16.00 „Debata Senior”
17.00 „Okiem wiary”
17.30 Walka
z koronawirusem
18.00 „Teleexpress”
18.15 „Teleexpress
Extra”
18.30 „Teleexpress na
deser”
19.00 Panorama
19.20, 22.30 Serwis
Info Wieczór 		
weekend
19.25 „Studio Zachód”
19.50 „INFO V4+”
20.05 „Głębia ostrości”
20.20 Raport z granicy
20.30 Wiadomości
21.00 Gość 		
Wiadomości
21.15 „Minęła 20.”
22.00 „W pełnym 		
świetle”
22.20 Raport z granicy
22.50 „Strefa starcia”
00.00 Info Wieczór

7.55 „Był taki dzień”
8.00 S. „Święty 		
Augustyn”

9.00 Msza
greckokatolicka
10.00 S. „W pustyni i w
puszczy”
11.00 „Okrasa łamie
przepisy”
11.30 „Bóbr Odrodzenie
Rzeki”
12.20 „Przystanek slow
food”
12.50 „Peru – kraina
skrajności”
13.50 S. „Tropikalne
wyspy świata”
14.45 „W kotle historii”
15.20 „Poszukiwany,
poszukiwana”
komedia
17.00 „Nie taka prosta
historia”
17.30 „Giganci historii”
18.25 „Żywot sarmacki”
18.45 „Most na rzece
Kwai” dramat
21.30 S. dok. „Wojna
wietnamska”
22.30 „Dobry, zły i
brzydki” film fab.
01.30 „Na paryskim
bruku” film dok.

6.00 S. „Głos serca”
6.40 „Powód” film fab.
8.05 „W kolorze
płomienia”
film dok.
8.55 18.55 „Poczet
wielkich Polaków”
9.00 „Słowo Życia”
9.05 Film dok.
9.25, 20.25, 21.50
Święty na każdy
dzień
9.30 „Betafo” film dok.
10.00 „Prymas Stefan
Wyszyński” (4)
film dok.
10.10 Spotkanie z 		
Magdą Buczek
10.15 „Manna z Nieba”
10.30 Msza Święta z
Jasnej Góry
11.35 „Niedziela”
11.40 S. „Cuda Jezusa”
12.25 „100 cudownych
miejsc na świecie”
12.35 „Poznajemy
Polskę”
12.50 Kolędy
i pastorałki
13.00, 19.00 Modlitwa
Anioł Pański z
Watykanu
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13.20 „Wieś - to też
Polska”
14.30 „Papież Polak do
rodaków”
15.10 „Spełnić
marzenie”
film fab.
17.00 Informacje dnia
17.10 Koncert życzeń
18.00 „7 Kościołów
Apokalipsy”
18.30 „Nowa 		
Ewangelizacja”
19.05 Informacje dnia
19.15 „Rozmowy
niedokończone”
20.30 S. anim.
21.00 Informacje dnia
(wydanie główne)
21.20 Modlitwa
różańcowa
22.00 Apel Jasnogórski
22.20 Informacje dnia
22.40 „Sanktuarium
Matki Bożej w
Lous we Francji”
film dok.
23.30 „Galilejczyk prezentuje Keith
Garner”
00.00 „Jak my to
widzimy - z
daleka widać
lepiej”
00.30 „Tam, gdzie Bóg
płacze”

6.15, 14.55 Koncert
Noworoczny
7.50 Kalejdoskop 		
noworoczny
9.50 Pierwszy w domu
11.35 „Twierdza” 		
film fab.
13.40 „Osobowości
narodowego
polowania”
komedia
16.50 „Ostatnie
choinki” komedia
18.40 Okres
lodowcowy
21.40 Klub Wesołych
i Pomysłowych.
Ekstraklasa
0.20 „Zespół 7” film fab.

6.00 Noworoczny
kalejdoskop
7.10 „Pierwszy w domu”
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film muz.
8.40 Meteoprzewodnik
9.00 Ludowy Kucharz
10.00 Film anim.
10.40 „Dziadek Mróz”
film baśń
12.10 „Osobliwości
narodowego
polowania w
zimie” film fab.
13.30, 15.20 Koncert
Noworoczny
15.00 Nasze wiadomości
15.55 Okres lodowcowy
19.00 Kontury
20.05 Klub Wesołych
i Pomysłowych.
Ekstraklasa
22.35 Kropka w kropkę.
Nowy Rok

7.00, 9.00, 15.00 Ty nie
uwierzysz!
7.20 S. „Wysoko”
8.30 „Jemy w domu”
9.20 Śledztwo
prowadzili…
10.20 „Życie przed
oczyma” film fab.
12.00 „Bajeczny
Nowy Rok”
15.20 Cuda techniki
16.05 „Najlepsze
święto” komedia
18.00 Podstawowa
droga
18.25 „Morskie diabły”
film fab.
20.30 Na podstawie
prawdziwych
wydarzeń
23.55 „Superstar. 		
Powrót”

6.50 „Mr Robinson”
film fab.
9.00, 11.25, 13.20 		
„Prywatne 		
słowo pioniera”
film fab.
15.10 „Dwanaście
miesięcy”		
film fab.
17.55 „Czarny kot, biały
kot” film fab.
20.20 „Jarzębinowy
walc” film fab.
22.20 „Noworoczne
przygody Maszy i
Wici” film fab.
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7:00 Klub u redaktorów
7:25 Było, nie minęło
7:50 Starszaki
8:15 Historia
jednego obrazu
8:20 Wschód
8:40 Elektrosonda
9:25 Reksio
pocieszyciel
9:35 eMOCje
10:00 Gra słów. 		
Krzyżówka
10:25 Słownik
polsko@polski
10:50 Cafe piosenka
11:15 Dzika Polska
11:40 Uwierz w 		
Świętego 		
Mikołaja
12:30 W kotle historii
13:00 Info Wilno
13:05 Wilno łączy!
13:35 POD NIEBEM
PEŁNYM CUDÓW
15:05 S. Rodzinka.pl
(258)
16:00 Koronka do 		
Miłosierdzia 		
Bożego
16:20 S. Wojenne 		
dziewczyny (52)
17:05 S. Klan (334)
17:30 eMOCje
18:00 Teleexpress
18:15 Paryż. Śladami
Chopina
18:30 Studio Wschód
19:00, 0.20 Info Wilno
19:15, 0.35 Studio Wilno
19:25 Księga obyczaju
19:40 S. M jak
miłość (264)
20:30 Wiadomości
21:00 Sport
21:05 S. Korona
królów (327)
21:30 S. Leśniczówka
(322)
21:55 Wielcy Polacy,
wielkie historie
22:45 Hity i historie
gwiazd
23:05 Polonia 24
23:30 Nad
rozlewiskiem...

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.02, 7.40, 14.20, 15.15
Dzień dobry,

Litwo
6.30, 8.30, 14.00, 15.00,
17.30 Wiadomości
8.55 S. „Prawo		
i porządek”
9.40, 23.45 S. 		
„Komisarz Rex”
10.30 S. „Służyć i
bronić”
11.30 Kto i dlaczego?
12.00 Koncert
13.30 Tydzień z 		
Wiadomościami
Rowerowymi
13.58 Loteria „Keno
Lotto”
16.30 S. „Telefon
alarmowy”
17.15 S. „Raj dla pań”
18.00 Kto i dlaczego?
18.30 Ważna godzina
19.30 Historie rzeczy
20.30 Panorama
21.00 Temat dnia
21.30 LRT forum
22.30 Wiadomości
Rowerowe
23.00 S. „Projekt 		
Błękitna Księga”

8.15, 23.35 S. dok.
8.25 Program z 		
Nomedą Kazlaus
9.25 Dzień dobry, Litwo
11.50 Co dobrego 		
sąsiedzie?
12.20 Śniadanie u 		
sąsiada
12.50 Fokus
13.15 Zupa naukowa
13.40 Dajmy czadu!
15.00 Detektywi historii
15.45 Seriale anim.
16.40 Marzą dzieci
17.10 S. „Służyć
i bronić”
18.10 S. „Diagnoza
Betty”
18.55 Dzień kultury
19.25 Film dok.
20.30 Panorama
21.00 Temat dnia
21.30 „Ludzka skala”
23.00 „Indywizje”
23.30 Wizjonerzy
24.00 Wiadomości
DW (ros.)
00.15 Dziś na świecie

6.00 S. „Biały – kolor
miłości”
7.00 Od… do…
8.00 S. „Walker,
strażnik Teksasu”
10.05, 21.00 S. 		
„Poważne sprawy”
11.10 „Zmieniam żonę”
12.10 S. „Wróżka”
13.20 Pani chłopka
14.30 S. „Zakazany
owoc”
16.35 Dobry wieczór,
Litwo
18.30 Wiadomości
19.20 Dakar 2022
19.30 KK2
20.00 Od… do…
21.30 Wiadomości
22.30 „Jestem
legendą” thriller
0.25 S. „Snajper”

6.10, 15.00 Serial anim.
7.40 „Gliny”
8.40 S. „W wirze
miłości”
9.40 „Idealne wesele”
dramat
11.45 S. „Morderstwa w
Midsomer”
14.00 S. „Rodzice”
16.00 Wiadomości TV3
16.30 TV Pomoc
17.20 Loteria „Keno
Lotto” 2022
18.30 TV3 wiadomości
19.30 Gorąco z TV 3
20.30 „Inaczej
niesamowite”
21.00 S. „Medycy
paramedycy”
21.30 Wieczorne
wiadomości TV3
22.30 „Oko smoka”
dramat

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej
6.05 Kuchnia Beaty
7.00, 15.45 S. anim.
7.55 Żywność. Prawda
czy fałsz?

7.05, 13.30 Zasady
mojej kuchni
8.25 S. „Wyzwanie”
9.30, 16.00 S. „Ślad”
10.25 S. dok. „Urodzeni
na wolności”
11.35, 17.30 S. „Śledczy

do pary”
12.35 S. „CSI. Miami”
14.50 S. „Wyzwanie”
17.00 Dzień info
18.30 Mistrzostwa LKL
21.00 „Dakar 2022”
22.40 „Plan
wyzwolenia”
film fab.

5.45 Bushido Ring
6.15, 12.15 TV sklep
6.30 „Litewskie 		
ślady nad 		
Morzem 		
Łaptiewów”
7.00, 23.30 Koncert
Radżiego
8.00 Godzina
wolności TV
10.05 S. „Dwór”
11.10, 21.25 S. „Klan
jubilerów”
12.30 Akademia wsi
13.00 Nowy dzień
14.00, 0.30 S. „Potrójna
ochrona”
15.00 Realna mistyka
16.00, 18.00 Reporter
16.30 Trzymajcie się
17.30 Nie mogę milczeć
18.30, 23.00 Punkt alfa
19.00 „Nieoczekiwana
sprawiedliwość”
20.00, 22.30 Reporter
20.20 Sport
20.50 S. „Jasnowidz”

6.15 S. „Ratownicy”
7.00, 14.55 S. „CSI. NY”
7.55 S. „Kobra 11”
8.50 „Magazynowe
wojny”
9.20 S. „Sasza i Tania”
10.20 S. anim.
11.20 S. „Goldbergowie”
12.20 S. „Do Los 		
Angeles przez
Vegas”
12.50 S. „Ostrożnie!
Dziewczyny”
13.55 S. „Kobra 11”
15.55 S. „Hawaje 5.0”
16.55 S. „Kuchnia”
18.00 S. „Sasza i Tania”
19.00 S. „Goldbergowie”
20.00 „Nadzy i
wystraszeni”
21.00 „Polowanie na
łowcę” dramat
23.00 „Szepty” thriller
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6.15 S. „Policja 		
Rosenheim”
7.15 S. „Lekarz serc”
8.20 S. „Tysiąc i jedna
noc”
10.05, 17.50 S. „Ślepa”
11.10 S. „Ratownicy
alpejscy”
12.15 S. „Komisarz
Heldt”
14.35 S. „Osadnicy”
15.35 S. „Nina”
16.45 „Rodzinne
melodramaty”
18.55 S. „Śmierć w
raju”
19.55 S. „Spirala”
21.00 S. „Inspektor
Dupin”
22.50 S. „The Bureau”

6.20 S. „Przysięga”
7.05, 15.00 S. „Elif”
8.00 Transmisja Mszy
Świętej
8.30 „Okiem Wiary”
9.00 „Wiadomości”
9.15 „Kwadrans
polityczny”
9.35 S. „Ranczo”
10.40 S. „Komisarz
Alex”
11.40 S. „Ojciec 		
Mateusz”
12.25, 19.20 S. „Kasta”
13.00 Wiadomości
13.10 Agrobiznes
13.35 Magazyn 		
Rolniczy
13.55 S. dok.
16.00 Wiadomości
16.15, 21.10 ALARM!
16.35 Gra słów. 		
Krzyżówka
17.05 S. „Przysięga”
18.00 Teleexpress
18.15 „Jaka to
melodia?”
18.55 S. „Klan”
19.55 „Jeden
z dziesięciu”
20.30 Wiadomości
21.30 S. „Leśniczówka”
22.00 „Teatr
Telewizji”
23.45 „AMAZON: co
oni o nas
wiedzą?”
film dok.
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8.00 „Muzyczne
poranki”
9.05 S. dok. „Wędrujące
książki. Karaiby”
10.20 „Diabelski 		
wynalazek”
film fab.
12.00 S. „Chłopi”
14.10 „Dalej prosto”
14.30 „Przygody 		
Gapiszona”
15.05 „Reżyserzy”
16.05 „Yomeddine.
Podróż życia”
film fab.
17.55 „Ikaria XB” film
science fiction
19.30 Informacje
kulturalne
19.55 S. „Rodzina
Durrellów”
21.00 „Pozdrowienia z
Moskwy”
film sens.
23.05 „Kronos”
23.45 „Wieża. Jasny
dzień” film fab.

7.00 „Słownik
polsko@polski”
7.30 „Wdzięczni w 		
nowe stulecie”
7.50 „ROK 1981. 		
Kalendarium”
8.00 „W kotle historii”
8.30, 11.50 Pytanie na
śniadanie
11.40 Panorama
12.20 „Co na obiad”
12.30, 19.20 S. „Barwy
szczęścia”
13.00 Wiadomości
13.15 „W obiektywie
Polonii”
13.35 S. „Wojenne
dziewczyny”
14.25 S. „Ojciec 		
Mateusz”
15.20 „Kulturalni PL”
16.20 Okrasa łamie
przepisy
16.50 „Ugotuj nam
bajkę”
17.05 „Figu Migu”
17.15 „Wieczór z 		
Wiadomirkiem”
17.30 S. „Rodzinka.pl”
18.00 Teleexpress
18.20 „Słownik
polsko@polski”

TELEWIZJA/PONIEDZIAŁEK
18.50 Gra słów. 		
Krzyżówka
19.55 INFO V4+
20.20 „Polacy Światu”
20.30 Wiadomości
21.20 S. „Czas honoru”
23.05 Polonia 24
23.35 „Ocaleni”

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
17.30 Walka
z koronawirusem
18.00 „Teleexpress”
18.15 „Teleexpress
Extra”
18.30 „O co chodzi”
19.00 Panorama
19.20, 22.30 Serwis
Info Wieczór
19.35 „O tym się mówi”
20.20 Raport z granicy
20.30 Wiadomości
21.00 Gość 		
Wiadomości
21.15 „Minęła 20.”
22.00 „Nie da się 		
ukryć”
22.20 Raport z granicy
22.50 „W tyle wizji”
23.30 „W tyle wizji
Extra”
00.00 Info Wieczór
00.30 „W akcji”

7.50 „Był taki dzień”
8.02 „Tajemnice 		
początków 		
Polski”
9.15 „Ex Libris”
9.40 „Kuracjusz 		
jestem” film dok.
10.40 „Przeczytaj mi tę
historię”
10.50 „Sensacje XX w.”
11.40 „Chiny:
starodawne
królestwo
przyrody”
12.35 „Archiwum
zimnej wojny”
13.15 S. „U Pana Boga

w ogródku”
14.10 „Most na rzece
Kwai” dramat
16.55 S. dok.
17.55 „Kowalski
powinien
wypocząć”
18.25 „Flesz historii”
18.50 „Było, nie minęło”
19.20 „Spór o historię”
20.00 S. „Czas honoru”
21.00 „Historia w 		
postaciach
zapisana”
23.10 S. „Wojna o trony.
Prawdziwa
historia Europy”
00.15 Film dok.

6.30 „Nie ma jak w
domu” film fab.
7.55 „Ty idź pierwszy”
8.55, 18.55, 23.55 		
„Poczet wielkich
Polaków”
9.00 Informacje dnia
9.15 „Wieś - to też
Polska”
10.25 „Słowo
Życia”
10.30, 20.30 S. anim.
11.00 Informacje dnia
11.15 „Rozmowy
niedokończone”
12.20, 15.20 „100 		
cudownych 		
miejsc na świecie”
12.30 „Przyroda w
obiektywie”
12.45 „Jerash starożytne
miasto Jordanii”
reportaż
13.00, 19.00 Modlitwa
Anioł
Pański
13.03 Informacje dnia
13.20, 23.00 S. 		
„Mojżesz 10 przykazań”
14.10 „Cicha noc”
kantata
14.30 Msza Święta z
Jasnej Góry
15.30 „Bądź wielki
przed Bogiem”
16.10 „Motywy Bożego
Narodzenia 		
zawarte w sztuce
Bazyliki Santa
Maria Maggiore w
Rzymie”
film dok.

16.50 „Ma się rozumieć”
17.00 Informacje
dnia
17.10 „Sanktuaria
polskie”
17.30 „Aktywna zima”
17.55 „Świadkowie”
18.25 „Adwent na 		
serio”
18.30 „Na łowy”
19.05 Informacje
dnia
19.15 „Rozmowy
niedokończone”
20.25 Święty na każdy
dzień
21.00 Informacje dnia
(wydanie główne)
21.20 Modlitwa
różańcowa
21.50 „Myśląc Ojczyzna”
22.00 Apel Jasnogórski
22.20 Informacje dnia.
22.40 „Polski punkt
widzenia”
00.00 „Nowo nawróceni”

6.15 „Jak Hektor
szczęścia szukał”
komedia
8.30 Dzień dobry
9.55 Telesklep
10.10 „Na trzech”
11.00 Topshop
11.15 S. „Mój ojciec
święty Mikołaj”
14.15 „Lew i wilk”
15.50 Film anim.
17.10 Kto chce zostać
milionerem?
18.35 Dzisiaj
wieczorem
20.40 S. „Kobiecy 		
lekarz”
22.30 S. „Kazanowa”
00.35 Wieczór z 		
Urgantem

5.00 Nasz poranek
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 15.00, 17.00,
19.30, 00.50 Nasze
wiadomości
8.10 Kontury
9.10 Żyć zdrowo!
10.15 Modny wyrok
11.20 Osobliwości
pracy narodowej
12.15 S. „Czas dla 		
dwojga”
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14.05 Pobierzmy się!
15.20 Męskie.
Żeńskie
16.20 W rzeczy samej
17.50 Niech mówią
19.00 Czas
20.10 Dodatek powodzenie!
20.15 Propaganda
20.35 S. „Znachor 2”
22.45 S. „Czas dla
dwojga”

5.00, 6.00, 7.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00,
23.45 Dzisiaj
7.00, 9.00, 15.00, 17.45
Ty nie uwierzysz!
7.20, 15.20 S. „Morskie
diabły”
9.20 S. „Morskie
diabły”
18.00 Pierwszy bieg
18.25 S. „Gorące
miejsce”
22.40 „Na podstawie
prawdziwych
wydarzeń”
23.35 Koncert grupy
„Iwanuszki”

5.00 „Gwiazda
zwodniczego
szczęścia”
film fab.
6.50 „Puszkin. Ostatni
pojedynek”
film fab.
9.00 „Czarna kotka,
biały kot” film fab.
20.20 „Jarzębinowy
walc” film fab.
22.20 „Noworoczne
przygody
Maszy i Witi”
film fab.
15.10 „Kapernaum”
film fab.
17.55 „Brzeg”
film fab.
20.20 „Dożyjemy do
poniedziałku”
film fab.
22.20 „To nie moja
sprawa”
film fab.
00.05 „Siódmy
kontynent”
film fab.
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