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Statuetka św. Krzysztofa dla s. Michaeli Rak

S. Michaela Rak i mer Wilna Artūras Zuokas, fot.
wilnoteka.lt/B. Frątczak

Siostra Michaela Rak, przełożona Zgromadzenia Sióstr
Jezusa Miłosiernego w Wilnie, założycielka Hospicjum bł.
Michała Sopoćki została laureatką nagrody św.
Krzysztofa, przyznawanej osobom zasłużonym dla Wilna.
Statuetki św. Krzysztofa, patrona Wilna, zostały wręczone
po raz 16. Uroczystość odbyła się w Ratuszu wileńskim.
Wśród nagrodzonych są również: strażak, naukowiec,
architekt, fotograf, szpital, fundacja dobroczynności.

Siostra Michaela Rak odebrała z rąk mera Wilna Artūrasa Zuokasa nagrodę za "Anioła Miłosierdzia nad
Wilnem". Na scenę wyszła razem z Anetą Górniewicz, koordynator projektów w Hospicjum bł. Michała Sopoćki
w Wilnie. "Jestem szczęśliwa. To, że jesteśmy tu we dwie przy mikrofonie, to jest taki symbol, że człowiek sam
niczego nie zrobi. I ja nic bym nie zrobiła, gdyby nie było tylu ludzi z wielkim sercem i z otwartym umysłem. Jest
taka legenda: święty Krzysztof niesie na plecach Jezusa i dziwi się, że jest on taki ciężki. Jezus mówi mu:
Niesiesz na sobie cały świat, bo ja niosę na sobie cały świat. Hospicjum niesie na sobie taki kawałek świata,
kawalek ludzkiego cierpienia, żeby zabrać komuś to cierpienie, żeby było ono mniejsze" - powiedziała s.
Michaela Rak, odbierając statuetkę. Jednocześnie życzyła merowi i wszystkim obecnym, żeby mieli w sobie siłę
nieść problemy innych ludzi, zmniejszać ich cierpienie, a dzięki temu świat będzie piękniejszy.

Statuetka św. Krzysztofa "za troskę o przyszłość wychowanków" przyznana została Wileńskiej Szkole Turystyki i
Handlu oraz dyrektor placówki Birutė Stasiūnienė. Fotograf Mečislovas Sakalauskas, który od już od 50 lat
fotografuje Wilno, został nagrodzony "za historię Wilna, utrwaloną na zdjęciach". Laureatem najważniejszej
wileńskiej nagrody został również strażak Rimas Girdzijauskas. Wileński Oddział Służby Pomocy Zakonu
Kawalerów Maltańskich został odznaczony za promowanie idei wolontariatu. Architekt Audrius Ambrasas
otrzymał statuetkę św. Krzysztofa za współczesną architekturę Wilna. Statuetka przedstawiająca patrona Wilna
trafiła również do Centrum Hematologii, Onkologii i Transfuzjologii Wileńskiego Uniwersyteckiego Szpitala
w Santaryszkach. Nagrodzona została też Fundacja Dobroczynności i Pomocy Sauliusa Karosasa, która
wspiera działania kulturalne w Wilnie. Vitas Mačiulis, naukowiec, pomysłodawca odbywającego się od wielu lat,
bardzo popularnego studenckiego święta - Dni Fizyków, został nagrodzony za działalność na rzecz młodzieży i
nauki. Instytucja Pożytku Publicznego "Investuok Lietuvoje" została wyróżniona za działania na rzecz
przyciągania do Wilna inwestycji.

"Chyba zgodzicie się ze mną, że Wilno jest wyjątkowym miastem, które najlepiej określa angielski wyraz "space".
Ma on dwa znaczenia: przestrzeń i kosmos. Potwierdzeniem tego jest tytuł wspólnej książki honorowych
obywateli Wilna Czesława Miłosza i Tomasa Venclovy: "Wilno jako forma życia duchowego". Wilno to miasto
dialogu. Wilno zawsze było i pozostanie miastem dialogu. Tu różne narodowości potrafią się porozumieć, tu
współistnieją różne wyznania, tu panuje duch współpracy. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji
geopolitycznej w naszym regionie. Być może komuś zależy na tym, żeby tego porozumienia nie było, ale dziś
dialog jest niezbędny. Nie tylko nam, lecz w wielu miastach świata, a Wilno może służyć jako przykład. Wilno jest
miastem wyjątkowym, bo wciąż budujemy kościoły, podczas gdy gdzie indziej na świecie są one zamykane.
Goście zauważają, że u nas, idąc do opery, ludzie ubierają się odświętnie. Zarazem to wszystko wspaniale
współgra z nowoczesnością i najszybszym na świecie internetem. (...) Statuetka św. Krzysztofa jest nie tylko
symbolem. To podziękowanie laureatom za opowieść o historii miasta, za teraźniejszość, z której powstaje
przyszłość" - powiedział mer Wilna Artūras Zuokas.

Na podstawie: vilnius.lt, inf.wł.
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