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S£OWO WSTÊPNE

Prezydent w stolicy polskoci

SPIS TRECI

16 lutego, w Dniu wiêta Odrodzenia Pañstwa Litewskiego po raz
pierwszy Ziemiê Solecznick¹ odwiedzi³ prezydent Polski. Bronis³aw Komorowski, zwracaj¹c siê do zgromadzonych w sali Gimnazjum im.
Jana niadeckiego rodaków, nazwa³
Soleczniki nieformaln¹ stolic¹ polskoci na Litwie. Dziêkowa³ mieszkañcom za podtrzymywanie polskoci. Zaznaczy³, ¿e cieszy siê z wizyty w Solecznikach, o których s³ysza³ tak¿e od ojca  ¿o³nierza Armii
Krajowej, którego brygada w roku
1944 stacjonowa³a nad Solcz¹.
Zgodnie z oczekiwaniami, podczas spotkania, na które przybyli
przedstawiciele mniejszoci polskiej
z ca³ej Wileñszczyzny, a nawet z innych regionów Litwy, samorz¹dowcy, lokalni dzia³acze, dominowa³
temat owiaty. Prezydent Bronis³aw
Komorowski stwierdzi³, ¿e nie ma
takiej mniejszoci narodowej na
wiecie, która by przetrwa³a bez
systemu edukacji. To jest byæ albo
nie byæ funkcjonowania polskiej
mniejszoci na Litwie  owiadczy³, dlatego tak wielk¹ wagê przywi¹zujemy do przekonywania naszych partnerów litewskich, ¿e nie
nale¿y iæ w kierunku pogarszania
warunków funkcjonowania szkolnictwa mniejszociowego na Litwie.
Jak mówi³ polski prezydent, jest
wiele spraw, które trzeba przedyskutowaæ, obudowaæ ró¿norodnymi dobrymi projektami, ale kwestie szkolnictwa niew¹tpliwie by³y,
s¹ i bêd¹ w centrum uwagi polskiej.  Pañstwo Polskie w pe³ni
rozumie, docenia i bêdzie wspiera³o
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funkcjonowanie szkolnictwa polskiego na Litwie  zapewni³ prezydent
Bronis³aw Komorowski
Temat owiaty poruszyli pose³ Jaros³aw Narkiewicz i przewodnicz¹ca Forum Rodziców Szkó³ Polskich
rejonu solecznickiego Renata Cytacka. Prosili prezydenta Polski o
wsparcie, gdy¿ choæ zdaj¹ sprawê z
tego, ¿e nasze problemy musz¹ byæ
rozstrzygane tu, na Litwie, niemniej
wieloletnie przykre dowiadczenia
pokazuj¹, ¿e nie ma dialogu z w³adzami kraju, które pozostaj¹ g³uche
na argumenty polskiej mniejszoci.
Tak by³o podczas posiedzeñ miêdzynarodowej grupy ekspertów ds.
owiaty, tak te¿ jest z powo³an¹ przez
ministra owiaty grup¹ robocz¹ ds.
edukacji mniejszoci narodowych.
G³os zabrali równie¿ pose³ do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, który akcentowa³ problem progu wyborczego i kszta³towania okrêgów wyborczych i pose³
Micha³ Mackiewicz. Mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz,
dziêkuj¹c prezydentowi za odwiedzenie Solecznik, zapewni³, ¿e spo³ecznoci polskiej nie zabraknie aktywnoci, zapobiegliwoci, uporu i wytrwa³oci, a przede wszystkim m¹droci politycznej, by wspó³dzia³aj¹c
z Rz¹dem naszego pañstwa i przy
wsparciu Polski dochodziæ swoich
praw i zabiegaæ o ich respektowanie. Przed rokiem, podczas wizyty
Prezydenta w Mejszagole, pad³y s³owa, ¿e Polacy na Litwie s¹ cz¹stk¹
Narodu Polskiego, czy to siê komu
podoba, czy nie. Chcia³bym uzupe³niæ te s³owa, posuwaj¹c siê o krok

dalej  bylimy, jestemy i bêdziemy cz¹stk¹ Narodu Polskiego, niezale¿nie od koniunktur politycznych, historycznych czy ustrojowych  mówi³ mer.
Trwaj¹ce oko³o godziny spotkanie prezydent zakoñczy³ apelem o
szukanie w litewskich krêgach politycznych, kulturowych, gospodarczych sojuszników, osób rozumiej¹cych, ¿e ró¿norodnoæ jêzykowa,
kulturowa, religijna od wieków by³y
bogactwem Litwy. I kilkakrotnie
powtórzy³, ¿e niezale¿nie od tego, jaki
scenariusz wydarzeñ zostanie zrealizowany  damy radê!.
Podczas krótkiego pobytu na
Ziemi Solecznickiej prezydent Komorowski odwiedzi³ Jaszuny, odda³
ho³d rodom niadeckich i Baliñskich,
których zas³ugi s¹ na trwa³e wpisane w dzieje polskiej nauki i kultury.
Wizyta polskiego prezydenta w
Solecznikach, spotkanie z rodakami
wywo³a³y falê nieprzychylnych komentarzy w litewskich mediach: dlaczego Soleczniki, dlaczego kto zosta³ zaproszony, a kto inny nie mia³
dostêpu na salê, ¿e Polacy znów siê
skar¿yli, wreszcie  ¿e by³a to zniewaga wobec w³adz Litwy. S³owem,
nic nowego. Prawd¹ jest te¿, ¿e nikt
z nas chyba nie spodziewa³ siê, ¿e
wraz z przyjazdem Komorowskiego nast¹pi radykalny prze³om i problemy, o których mówimy od 20 lat,
zostan¹ rozwi¹zane. Ten gest ze strony Pañstwa Polskiego w osobie prezydenta mia³ wymiar raczej symboliczny, taki sinkiewiczowski  ku pokrzepieniu serc.
Barbara Sosno
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Rok Pamiêci malarki ludowej z Taboryszek
2012 rok w rejonie solecznickim zosta³ og³oszony Rokiem
Pamiêci Anny Krepsztul, malarki ludowej Wileñszczyzny, honorowego obywatela rejonu solecznickiego. W ci¹gu roku planuje
siê zorganizowaæ cykl imprez
powiêconych twórczoci oraz
¿yciu malarki ludowej z Taboryszek, która odesz³a od nas 12
padziernika 2007 roku.

O

bchody jubileuszu urodzin p. A.
Krepsztul, które odby³y siê w Taboryszkach 20 lutego, zapocz¹tkowa³y cykl imprez kulturalnych powiêconych jej pamiêci. Uroczystoæ rozpoczê³a Msza wiêta w intencji p.
Anny Krepsztul, celebrowana przez
ks. proboszcza parafii Taboryskiej
Waldemara Ulczukowicza. Nastêpnie
jej uczestnicy udali siê na cmentarz,
gdzie po krótkiej modlitwie z³o¿yli
wieñce i zapalili znicze na grobie Nadwornej Malarki Ostrobramskiej.
Obchody jubileuszu dokoñczy³a
uroczystoæ w muzeum pamiêci malarki, które od 2008 roku dzia³a w
budynku Taboryskiej Szko³y Podstawowej. Kosztem samorz¹du rejonu
solecznickiego oraz ofiarodawców z
Polski w szkole zosta³o przygotowane pomieszczenie dla potrzeb muzeum
oraz przeprowadzono prace remontowe. W muzeum znalaz³o siê kilkadziesi¹t obrazów malarki, zdjêcia oraz
odznaczenia zarówno od w³adz rejonu solecznickiego jak te¿ Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Pomimo obrazów w
muzeum znajduje siê popiersie malarki wykonane przez rzebiarzy z Polski Annê i Aleksandra Paskalów oraz
prowizoryczny pokój z domu A.
Krepsztul  ³ó¿ko, wózek inwalidzki,
urz¹dzenie do podnoszenia siê z ³ó¿ka.
Wszystko w muzeum mówi o ci¹g³ej obecnoci wród nas pani Ani.
Dla goci, wród których znaleli
siê tak¿e europose³, prezes AWPL
Waldemar Tomaszewski, merowie
rejonu solecznickiego i wileñskiego
Zdzis³aw Palewicz i Maria Rekæ, delegacja Stowarzyszenia Wspólnota
Polska oddzia³ w Bia³ymstoku, ksiê¿a parafii katolickich z Wileñszczyzny, uczniowie i nauczyciele butry-

mañskiej szko³y redniej im. A.
Krepsztul, przyjaciele i rodzina zmar³ej, zosta³ wyemitowany film dokumentalny powiêcony jej twórczemu
i ¿yciowemu szlakowi. Z ekranu o
swoim ¿yciu opowiada³a te¿ i sama
malarka. M³odzie¿ ze szko³y redniej
im. A. Krepsztul w Butrymañcach
zarecytowa³a najpiêkniejsze fragmenty z listów patronki swojej szko³y
do krewnych i przyjació³.
Wspomnieniami o prywatnych
spotkaniach z malark¹ dzielili siê tak¿e inni uczestnicy obchodów jubileuszowych. Ks. Hm. Dariusz Stañczyk
w imieniu Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego na Litwie przekaza³ dla muzeum poz³acan¹ odznakê harcmistrza,
tytu³ ten zosta³ nadany malarce przed
laty. Harcerska odznaka dope³ni bogat¹ kolekcjê wyró¿nieñ nadanych
malarce ludowej z Taboryszek.
W ci¹gu roku planuje siê emitowanie filmu dokumentalnego o A.
Krepsztul w szko³ach i placówkach
kulturalnych rejonu solecznickiego,
organizowanie nowych wystaw jej
obrazów, warsztaty plastyczne dla
dzieci. Stowarzyszenie Wspólnota
Polska oddzia³ w Bia³ymstoku szykuje do wydania ksi¹¿kê powiêcon¹
malarce ludowej z Taboryszek, która powiêkszy nasz¹ wiedzê o tej niezwyk³ej osobie.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
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Zwi¹zana z ludmi

W

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

ydawa³o siê, ¿e ma³a Hania i jej
rodzeñstwo s¹ ukryci w cudownym wiecie rodzinnym. Ten
obraz zburzy³a choroba 10-letniej
dziewczynki. To by³ pocz¹tek d³ugich zmagañ z osteoporoz¹ i grulic¹ koci. Sztuka i malarstwo pozwoli³y jej godnie do koñca walczyæ
ze s³aboci¹ i niewol¹ na wózku inwalidzkim (od 1978 roku). D³ugie
godziny le¿enia, bólu, ci¹g³ego
oczekiwania zamieni³a na piêkne
obrazy. Jej twórczoæ by³a ucieczk¹
od 77 z³amañ, lotem ku wolnoci.
Ka¿dy jej pejza¿, portret, martwa
natura, kwiaty, koty, ka¿da Matka
Boska s¹ opowieciami o tym, co
wa¿ne. Malarstwo jej jest ¿ywe,
przesycone barw¹ i wiat³em.
Wa¿ne miejsce w jej twórczoci
zajmowa³ zachwyt nad przyrod¹ rodzinnych Taboryszek. ród³o Mereczanki, blask wody w stawach, kwiaty z pól zosta³y przeniesione i utrwalone na p³ótnie farb¹ i haftem. Bliskoæ
z natur¹, prostota i pogoda ¿ycia mimo
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przeciwnoci losu, sprawi³y, ¿e jej
¿ycie by³o wznios³e i godne naladowania. Kopie obrazu Matki Boskiej
Ostrobramskiej, portrety wiêtych,
przydro¿ne i cmentarne krzy¿e  to
motywy pozwalaj¹ce osi¹gn¹æ duchow¹ harmoniê poród bolesnych
dowiadczeñ.
Wielu ludzi kocha³o pani¹ Annê za
jej pogodê, ¿yczliwoæ, mi³oæ do Boga
i rodziny. Wielu uczy³o siê patriotyzmu,
uczciwoci i empatii. Wielu zna³o i ceni³o jej twórczoæ.
Pierwsza wystawa 16-letniej
Anny Krepsztul odby³a siê w 1948
roku w Wilnie. Nastêpn¹ zorganizowano dopiero w 1985 roku. Wówczas Stowarzyszenie Twórców Ludowych przyzna³o jej honorowy tytu³
malarki ludowej. W 1987 roku czeka³a i haftowa³a Matkê Bosk¹ Bolesn¹
na przyjazd Jana Paw³a na Litwê i
doczeka³a siê. Nie dosz³o jednak do
zaplanowanego spotkania, bo choroba znowu pokaza³a swe okrutne oblicze  pêkniêcie w krêgos³upie. Spo-

FOT. INTERNET

Anna Krepsztul urodzi³a siê 20 lutego 1932 roku we wsi Taboryszki po³o¿onej w rejonie solecznickim, w rodzinie Stanis³awa i
Józefy z Or³owskich. Od najm³odszych lat, Anna zdradza³a talent i
zami³owanie do sztuk plastycznych. Wspiera³ j¹ i udzieli³ pierwszych lekcji rysunku ojciec, który pasjonowa³ siê rzeb¹, technik¹. Sam zbudowa³ dom oraz samochód. Tê twórcz¹ atmosferê
uzupe³nia³a ciep³a i kochaj¹ca matka. Dba³a o dzieci, mê¿a, dom
oraz kocha³a literaturê i pisa³a piêkne listy.

tkanie to pozosta³o tylko marzeniem.
Jej obraz Matki Boskiej Bolesnej zosta³ wrêczony Papie¿owi Janowi
Paw³owi II, za który artystka otrzyma³a list z podziêkowaniem i b³ogos³awieñstwem papie¿a.
Przez ca³e swoje ¿ycie Anna namalowa³a ponad 3 i pó³ tysi¹ca obrazów, które s¹ dzi w prywatnych
kolekcjach i galeriach, miêdzy innymi w Polsce, Litwie, USA, Anglii,
Niemczech, Francji, Australii, Kanadzie, w Watykanie oraz zdobi¹ ciany
wielu kocio³ów.
W 2005 roku decyzj¹ Rady Samorz¹du Rejonu Solecznickiego Anna
Krepsztul zosta³a Honorowym Obywatelem Rejonu Solecznickiego.15
lutego 2008 r. otrzyma³a pomiertnie
od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego  Krzy¿
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Od pocz¹tku do ostatnich chwil by³a
zwi¹zana z ludmi: rodzicami, bratem
Henrykiem, siostr¹ Danut¹, duchownymi, przyjació³mi, lekarzami, dziennikarzami, politykami. Wszyscy jedzili do Taboryszek, by siê z ni¹ spotkaæ, by us³yszeæ dobre s³owo, by
nasyciæ siê obrazami Ostrobramskiej
Pani, wileñskiej ziemi, twarzami zamylonych ludzi.
Czekaj¹c na przyjació³, odesz³a 12
padziernika 2007 roku Ambasadorka Ziemi Wileñskiej. Teraz czeka na
ludzi na taboryskim cmentarzu, by
j¹ odwiedziæ i pok³oniæ siê jej, szukajcie napisu Nadworna Malarka
Ostrobramskiej.
Henryk Danulewicz
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Tam, gdzie by³a Hania, tam by³a dobroæ
 Hania by³a osob¹ bardzo dobr¹, zawsze z przyjaznym umiechem na twarzy i otwartym sercem. Kiedy do niej przyje¿d¿a³am,
za ka¿dym razem wita³a mnie tak serdecznie, jakbym by³a najwa¿niejszym gociem. Kicie, Danuka przyjecha³a  mówi³a do
swoich kotów, kiedy s³ysza³a, jak wchodzê do domu. Danuta Mo³oczko chêtnie wraca wspomnieniami do chwil spêdzonych razem
z siostr¹, opowiada o niej z ogromn¹ mi³oci¹ i wzruszeniem.

P

oproszona o przypomnienie najmilszych sercu wspomnieñ, opowiada przede wszystkim o wiêtach
Bo¿ego Narodzenia, które odk¹d pamiêta, by³y cudowne.  Nazywalimy Haniê dobr¹ wró¿k¹, bo od samego dzieciñstwa, co roku szykowa³a jakie prezenty, ¿eby nam sprawiæ przyjemnoæ.
Kiedy by³am malutka, mówi³a mi, ¿e
moje lalki wyjecha³y do Wilna, a sama
szy³a im ubranka. W wieczór wigilijny
pod choink¹ znajdowa³am moje lalki
piêknie wystrojone. Nasze dzieciñstwo
by³o dosyæ biedne, wiêc prezenty dla
ca³ej rodziny robi³a w³asnorêcznie. Dostawalimy hafty, ka¿dy cz³onek rodziny  inne, uszyte przez Haniê kapcie,
ksi¹¿ki z dedykacjami. Po kolacji zawsze by³o wspólne piewanie kolêd.
wiêta bo¿onarodzeniowe kojarz¹ siê
pani Danucie równie¿ ze ³zami w oczach
kochanej siostry.  Kiedy brat uczy³ siê
w Kijowie  brakowa³o go podczas
wi¹t, wiêc Hania p³aka³a z têsknoty za
nim. Potem, po mierci rodziców i brata p³aka³a za nimi. W ostatnim latach
swego ¿ycia czu³a siê bezradna, mo¿e
myla³a, ¿e jest dla nas ciê¿arem Pani
Danuta wspomina ostatnie wspólne z
siostr¹ Bo¿e Narodzenie: rodzina postanowi³a napisaæ w jej albumie wspomnieñ, jak wiele dla nich znaczy, ka¿dy
co tam napisa³ od siebie.  Wigilia  to
by³ wieczór dobroci. Tam, gdzie by³a
Hania, tam zawsze by³a dobroæ, ¿yczliwoæ, a wiat wydawa³ siê inny, lepszy  pani Danuta wzrusza siê, kiedy o tym opowiada.
Danuta Mo³oczko mówi, ¿e w jej
siostrze by³a mi³oæ do ka¿dego cz³owieka, ka¿demu stara³a siê pomóc, je¿eli widzia³a, ¿e kto p³acze  pociesza³a. Mia³a dar zjednywania sobie ludzi, docierania do g³êbi duszy tych,
których spotyka³a w swym ¿yciu, ka¿dego potrafi³a zrozumieæ. Ksiê¿a nieraz przywozili do niej ludzi, których
spotka³o jakie nieszczêcie, ¿eby z
nimi porozmawia³a. Kiedy przyjecha³a

kobieta, matka dwojga dzieci, któr¹
zostawi³ m¹¿  ciê¿ko to prze¿ywa³a,
wpad³a w depresjê. Po rozmowie z
pani¹ Ann¹ inaczej spojrza³a na wiat,
depresja zniknê³a. Przyjecha³a potem
ze swoj¹ matk¹, ¿eby podziêkowaæ,
¿e j¹ uleczy³a. Ksiê¿a, którzy j¹ odwiedzali, mówili, ¿e przyje¿d¿aj¹ po energiê i wiarê, jak na rekolekcje. Mia³a
talent psychologa, ale najwa¿niejsze
zdaniem pani Danuty, by³a mi³oæ i
szacunek do cz³owieka. Mawia³a, ¿e
nieistotne, czy kto jest prezydentem,
pos³em czy te¿ zwyk³ym robotnikiem
 ka¿dy jest cz³owiekiem i ka¿demu
nale¿y siê taki sam szacunek.
Nie by³o w niej ani krzty egoizmu,
z³oci, rozgoryczenia, nie mia³a ¿alu
o to, co j¹ spotka³o, przede wszystkim myla³a o innych.  Kocha³a nas
bardziej ni¿ siebie  wspomina pani
Danuta.  Nawet po ciê¿kiej operacji, któr¹ przesz³a jako m³oda dziewczyna i po której zosta³a kalek¹, nigdy nie p³aka³a nad swoim losem przy
rodzicach, ¿eby ich nie martwiæ, bo
widzia³a, jak bardzo cierpi¹.
Pani Danuta uwa¿a, ¿e ta wyj¹tkowa dobroæ i otwartoæ siostry wynika³a z atmosfery ich domu rodzinnego.  Mamusia wychowywa³a nas w
ogromnej mi³oci. To by³ wiat, w którym nie by³o alkoholu, awantur, brzydkich s³ów. Rodzice interesowali siê naszymi postêpami, du¿o czytalimy. W
niedzielê po niadaniu wszyscy siadalimy z ksi¹¿kami. Hania by³a bardzo
oczytan¹ osob¹. Pisa³a piêkne listy: do
brata, do siostry, do rodziców. W ci¹gu ¿ycia napisa³a ponad tysi¹c listów
 pe³nych mi³oci, poetyckich, listów
 pamiêtników, w których zawar³a tyle
uczuæ, tyle refleksji. Czêæ z nich trafi do ksi¹¿ki, przygotowywanej do wydania w Bia³ymstoku.
Anna Krepsztul by³a bardzo gocinna, by³a te¿ wietn¹ gospodyni¹. Dla
goci mia³a zawsze ciasto w³asnego
wypieku. Kiedy ju¿ sama nie mia³a si³,

¿eby co przygotowaæ, prosi³a o pomoc siostrê. Pani Danuta pamiêta, jakie wspania³e imieniny wyprawia³a tatusiowi. 8 maja, na Stanis³awa, w
domu pañstwa Krepsztulów zawsze
szykowano du¿e przyjêcie, przychodzi³ ca³y zespó³ nauczycieli z miejscowej szko³y.  Tatu kupowa³ od miejscowego wêdkarza szczupaka, Hania
go faszerowa³a, przyrz¹dza³a inne smako³yki, potrafi³a te¿ wszystkie dania
artystycznie ozdobiæ. Piek³a nadzwyczajnie smaczny tort Napoleon.
Zreszt¹ Hania nawet jak kraja³a ziemniaki do zupy, takiej na zwyk³y dzieñ,
to robi³a to jako tak fantazyjnie.
W m³odoci, mimo kalectwa, by³a
bardzo silna.  Mielimy ogród, a woda
do podlewania by³a daleko, nosi³a j¹
wiadrami, podlewa³a, pieli³a grz¹dki.
Kocha³a kwiaty, szczególnie bratki,
sadzi³a ich ca³e mnóstwo. Wstawa³a
do pracy w ogrodzie bardzo wczenie,
przed witem, ¿eby zd¹¿yæ przed upa³ami, które le znosi³a ju¿ jako m³oda
dziewczyna. Efekty pracy by³y na oko:
roliny w ogrodzie wprost szala³y, ros³y bujne, okaza³e.
 Hania ba³a siê w ¿yciu dwóch
rzeczy: byæ zale¿n¹ od innych i zmarnowaæ ¿ycie  opowiada siostra malarki. Jak ka¿da dziewczyna, chcia³a
kochaæ i byæ kochan¹.  Mo¿e to, ¿e
by³a niepe³nosprawna, chcia³a zrekompensowaæ w inny sposób, wiêc
malowa³a  zastanawia siê Danuta
Mo³oczko.  Kiedy malowa³a, zapomina³a o bo¿ym wiecie: o bólu, biedach, problemach. W tym momencie
by³a naprawdê szczêliwa i kocha³a
swoje obrazy. Potem, kiedy obraz by³
ju¿ gotowy, zaczyna³a siê w nim doszukiwaæ jakich niedoci¹gniêæ.
 Teraz, kiedy jej nie ma, ci¹gle
towarzyszy mi takie uczucie, jakby
wysz³o ze mnie powietrze, ale chcê
siê jej odwdziêczyæ za wszystko, co
dla mnie zrobi³a. To by³a najlepsza,
najwierniejsza przyjació³ka w moim
¿yciu  pani Danuta za swój obowi¹zek uwa¿a utrwalanie pamiêci o
osobie, któr¹ nazywano ludow¹ malark¹ Wileñszczyzny, nadworn¹
malark¹ Matki Ostrobramskiej, a
która dla niej by³a po prostu Hani¹,
ukochan¹ starsz¹ siostr¹.
Barbara Sosno
Luty 2012
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Koniuchy pamiêtamy!
W rejonie solecznickim wiele jest miejsc zwi¹zanych bezporednio z ciekawymi wydarzeniami z historii Polski. Niektóre z
nich naznaczone s¹ trudnymi dowiadczeniami i cierpieniem. Tak
jest w przypadku Koniuch, które w ostatnich latach s¹ co jaki
czas przywo³ywane przy okazji historycznych debat nad stosunkami sowiecko  polskimi w czasie II wojny wiatowej.

P

rzez wiele lat pamiêæ o Koniuchach
by³a rugowana ze spo³ecznej wiadomoci. Wp³yw na tak¹ politykê nak³ada³o siê niew¹tpliwie kilka uwarunkowañ. Na Wileñszczynie i w Polsce socjalistycznej trudno by³o wspominaæ ofiary ludobójstwa dokonanego przecie¿ przez partyzantów sowieckich, którzy byli przedstawiani w
komunistycznej propagandzie jako
wielcy bohaterowie, toruj¹cy drogê
Armii Czerwonej do zwyciêskiego
marszu nad faszyzmem. Nie wspominano zatem o Katyniu, zdradzieckich mordach dokonanych na ¿o³nierzach Armii Krajowej, gwa³tach i grabie¿y dokonanych na ludnoci cywilnej, o Koniuchach i innych miejscach,
w których dokonywano mordów na
polskich patriotach. Sowiecki dyktat
w Polsce Ludowej, tak¿e w krajach
nadba³tyckich, budowano na k³amstwie o tych zbrodniach.
Sytuacja taka wcale siê nie zmieni³a po 1989 r., kiedy spod wp³ywów
Moskwy zaczê³y wybijaæ siê na niepodleg³oæ narody przez ni¹ dot¹d ciemiê¿one. Tym razem pojawia³y siê
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kolejne motywy sk³aniaj¹ce decydentów do przemilczania lub zak³amywania wydarzeñ, które rozegra³y siê w
nocy z 28 na 29 stycznia 1944 r. na
skraju Puszczy Rudnickiej. Nie ma³y
wp³yw na taki stan rzeczy mia³o to,
¿e wród tych, którzy wymordowali
mieszkañców Koniuch znaleli siê
m.in. partyzanci ¿ydowscy, uciekinierzy z gett w Kownie i Wilnie. W tym
czasie w krajach zachodnich pojawili
siê badacze gloryfikuj¹cy sowieck¹
partyzantkê ¿ydowsk¹. Powsta³y
k³amliwe, napisane na zamówienie
ksi¹¿ki. Przyk³adowo o braciach Bielskich, którzy byli jednymi z dowódców tych formacji na Kresach
Wschodnich. W Stanach Zjednoczonych nakrêcono o nich tak¿e film,
który nijak mia³ siê do prawdy historycznej. Kiedy wszed³ na ekrany polskich kin, w prasie i mediach rozgorza³a prawdziwa burza. Film i wydan¹
przy tej okazji przez Gazetê Wyborcz¹ ksi¹¿kê Odwet. Prawdziwa
historii braci Bielskich, permanentnie skrytykowali wybitni polscy historycy zajmuj¹cy siê badaniem dzie-

jów Kresów w czasie II wojny wiatowej. Obna¿enie wielu k³amstw, jakie pojawi³y siê w tych produkcjach,
spowodowa³o wycofanie wspomnianej ksi¹¿ki z dystrybucji, za Defiance (Opór) praktycznie nie zaistnia³ na ekranach polskich kin.
W kontekcie zbrodni do jakich
dopuszczali siê sowieci w czasie II
wojny wiatowej pamiêtaæ tak¿e nale¿y, ¿e tzw. wielka wojna ojczyniana, jest wci¹¿ jednym z propagandowych fundamentów wspó³czesnej Rosji. Oficjalna polityka jej
w³adz nie dopuszcza do jakiejkolwiek krytyki zwi¹zanej z postaw¹
ZSRR w czasie II wojny wiatowej,
nie wspominaj¹c o wci¹¿ zamkniêtych archiwach, które uniemo¿liwiaj¹ uczciwe badania nad tym okresem. Pojawiaj¹ siê jednak odwa¿ni
badacze, którzy kwestionuj¹ oficjaln¹ wyk³adniê dziejów sowieckiego imperium. Szerokim echem odbi³
siê m.in. dokumentalny film ³otewskiego historyka Soviet Story nakrêcony w 2008 r., który opowiada
o sowieckim terrorze wewnêtrznym, jak równie¿ o wspó³pracy niemiecko  sowieckiej przed 1941 r.
Autorem jego scenariusza i zarazem
re¿yserem jest m³ody historyk
£otewski Edwins nore, a finansowanie tej produkcji zapewni³a grupa prawicowych i konserwatyw-

HISTORIA
nych pos³ów z Parlamentu Europejskiego z Unii na Rzecz Europy Narodów. W Polsce natomiast powsta³
film o zbli¿onej tematyce zatytu³owany Marsz wyzwolicieli, w re¿yserii Grzegorza Brauna. S¹ to jednak zaledwie ma³e krople w morzu
potrzeb propagowania prawdziwej
historii o sowieckich zbrodniach.
W przypadku Braci Bielskich oraz
tego co dokona³o siê w Koniuchach
tym razem uda³o siê obroniæ prawdê
historyczn¹. W marcu 2001 r. Instytut Pamiêci Narodowej wszcz¹³
ledztwo w sprawie pacyfikacji tej
wsi przez partyzantów sowieckich
oraz zabójstwa kilkudziesiêciu jej
mieszkañców. Przeprowadzone zosta³o z wykorzystaniem wszelkich
mo¿liwych róde³. Przes³uchano
wiadków zbrodni mieszkaj¹cych w
Polsce. Zwrócono siê te¿ z odezwami o zagraniczn¹ pomoc prawn¹ do
organów cigania Republiki Bia³oru,
dwukrotnie do Republiki Litewskiej,
do Federacji Rosyjskiej i Izraela. Uzyskano obszerny materia³ dowodowy
w postaci zeznañ mieszkañców Koniuch, naocznych wiadków zbrodni i dokumentów archiwalnych (mel-

dunki policji litewskiej, szyfrogramy
partyzantów sowieckich, kopie akt
osobowych partyzantów sowieckich, w których to aktach s¹ adnotacje, ¿e uczestniczyli oni w atakach,
kopie dzienników bojowych sowieckich oddzia³ów partyzanckich). W
maju 2004 w Koniuchach ods³oniêto
pomnik pamiêci ofiar, zawieraj¹cy 34
ustalone nazwiska. Pami¹tkowa tablica wspominaj¹ca ofiary znalaz³a siê
tak¿e w kociele parafialnym w Butrymañcach.
Pamiêæ o polskiej historii jest jednak t¹ przestrzeni¹, o któr¹ wci¹¿ trzeba zabiegaæ. Tym bardziej, ¿e
wszechobecna poprawnoæ polityczna powoduje, ¿e niektóre tematy,
zw³aszcza z historii najnowszej, s¹
celowo przemilczane. Ostatnimi laty
w Polsce systematycznie ruguje siê
te¿ historiê z programów nauczania.
Nie sprzyja to edukacji patriotycznej
m³odego pokolenia. Na szczêcie pozosta³y nam jeszcze stare i wypróbowane metody samokszta³cenia.
W przypadku promowania historii Koniuch mo¿na siê odwo³ywaæ do
¿yj¹cych jeszcze wiadków wydarzeñ
z 1944 r., wielu entuzjastów historii

Kresów, którzy raz po raz, przywo¿¹
w to miejsce uwiêcone polsk¹ krwi¹,
rodaków odwiedzaj¹cych Wileñszczyznê. Przyk³adowo 13 listopada
tego¿ roku przy pomniku upamiêtniaj¹cym ofiary ludobójstwa modlili siê
kibice Lechii Gdañsk i Lecha Poznañ,
którzy wczeniej wziêli udzia³ w uroczystociach Dnia Niepodleg³oci na
wileñskiej Rossie. Od lat w Koniuchach na patriotyczny apel pamiêci
zatrzymuj¹ siê p¹tnicy salezjañskiej
Miêdzynarodowej Pielgrzymki Suwa³ki  Ostra Brama. Modlimy siê
w tym miejscu w intencji ofiar i ich
rodzin, wszystkich polskich ¿o³nierzy broni¹cych Wileñszczyznê przed
sowieckim i niemieckim okupantem
w czasie ostatniej wojny. Jest to jeden z najbardziej wzruszaj¹cych momentów, jakie prze¿ywamy na p¹tniczym szlaku. Dziêki temu wydarzeniu, które ju¿ na trwa³e wpisa³o
siê w program, pamiêæ o Koniuchach
i bohaterskich mieszkañcach tej miejscowoci zostaje przeniesiona wszêdzie tam, sk¹d do Ostrej Bramy wêdruj¹ pielgrzymi.
ks. Jaros³aw W¹sowicz SDB
Fot. archiwum
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przy samej granicy litewsko  bia³oruskiej, kursuje autobus, nabyty
przez Solecznick¹ Zajezdniê Autobusow¹ w ramach projektu LEADER.
Nowe po³¹czenie autobusowe dociera te¿ do wsi Gieduny, Albertyna i
Zajaszowo. Rozk³ad zosta³ splanowany w ten sposób, ¿e podró¿ mo¿na
bêdzie kontynuowaæ dalej z Dziewieniszek do Solecznik.

ni. Oferty studiów zaprezentowa³o
piêæ polskich uczelni: Akademia Morska w Szczecinie, Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w
Suwa³kach oraz Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Zawodowa im. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

l 4 lutego w Solecznikach odby³o siê spotkanie dla maturzystów zainteresowanych studiami w Polsce,
zorganizowane przez Wydzia³ Konsu-

l 9 lutego w Wilnie, w siedzibie
rz¹du odby³a siê uroczystoæ uhonorowania przedsiêbiorstw, które w 2011
roku stworzy³y najwiêcej nowych
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miejsc pracy. Wyró¿nienia przyznaj¹
wspólnie ministerstwo opieki spo³ecznej i pracy oraz Krajowa Gie³da Pracy.
Dyplom drugiego stopnia w kategorii
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw zosta³ przyznany spó³ce alèininku statyba, która dzia³a ju¿ 16 lat, na pocz¹tku 2011 roku zatrudnia³a 29 osób,
ale w ci¹gu roku stworzono tu 82
nowe miejsca pracy. We wspó³pracy
z urzêdem pracy, nie korzystaj¹c z subsydiów pañstwowych na sta³e zatrudnionych zosta³o tu 60 bezrobotnych.
l 16 lutego w Solecznikach uczczone zosta³o wiêto Odrodzenia
Pañstwa Litewskiego. Obchody rozpoczê³y siê Msz¹ w. w kociele pw.
w. Piotra. W programie by³ równie¿
wojskowy przemarsz i wystawa broni oraz uroczystoæ patriotyczna w
Centrum Kultury w Solecznikach z
udzia³em zespo³u pieni i tañca Uniwersytetu Wileñskiego. Zaprezentowane zosta³o przedstawienie teatralne braterstwa walk staro¿ytnych
Ba³tów Vilkatlakai, uczestnicy

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

FOT. IRENA KO£OSOWSKA

l Od 1 lutego br. z Dziewieniszek do Koczan, wsi znajduj¹cej siê
w odleg³oci 8 km od Dziewieniszek

larny Ambasady RP w Wilnie. Zosta³y m.in. przedstawione zasady rekrutacji, wymagane dokumenty i warunki, jakie nale¿y spe³niæ, by móc ubiegaæ siê o stypendium Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej, kierunki studiów
objêtych programem stypendialnym,
tryb zg³aszania siê na kszta³cenie w
Polsce na warunkach stypendialnych,
a tak¿e oferta poszczególnych uczel-

,

l W dniach 29 stycznia  26 lutego w ramach projektu sektorowego Uczenie siê przez ca³e ¿ycie programu Unii Europejskiej Leonardo da
Vinci 15-osobowa grupa mieszkañców rejonu z rejonu solecznickiego
odby³a czterotygodniowy sta¿ w
Polsce. W realizowanym przez samorz¹d rejonu solecznickiego i Fundacjê Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich projekcie
Eurorzenik  sta¿e w Polsce
uczestniczy³y przede wszystkim osoby bezrobotne w wieku od 20 do 50
lat. Podczas pobytu uczestnicy mieli
wizyty studyjne w zak³adach, zajêcia teoretyczne oraz zajêcia praktyczne na zak³adzie miêsnym Drobex w
Solcu Kujawskim ko³o Bydgoszczy.
Sta¿ zakoñczy³ siê egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

FOT. IRENA KO£OSOWSKA

Przegl¹d wydarzeñ  luty

AKTUALIA
wiêta byli czêstowani kasz¹ z kuchni polowej i herbat¹.
l 19 lutego w Solecznikach bawiono siê na zapustach. By³o du¿o zabawy, mnóstwo pysznych zapustowych potraw, a mo¿na te¿ by³o kupiæ palmê, kosz i ró¿ne przysmaki.
Centrum Kultury w Solecznikach zadba³o o program artystyczny. Zgromadzon¹ w parku miejskim publicznoæ bawi³y zespo³y Bièiuliai z Wi³-

przeznaczy 2 mln 778, 7 tys. litów,
na gospodarkê komunaln¹ i mieszkalnictwo  2 mln 750,5 tys. litów.
l 21 lutego na Litwie odby³ siê
strajk ostrzegawczy zorganizowany
przez Zrzeszenie Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Owiaty. W akcji uczestniczy³o 60 proc. dzia³aj¹cych
w rejonie placówek owiatowych.
Nauczyciele byli w szkole, w klasach,
ale nie prowadzili dwóch lekcji, wy-

pejska og³osi³a bie¿¹cy rok  rokiem
solidarnoci miêdzypokoleniowej. Problem integracji pokoleniowej le¿y równie¿ w interesie PUTW. Ponad 100
przedszkolaków w ró¿nym wieku bawi³o siê wspólnie z m³odzie¿¹ i seniorami. Przedszkolanki przysz³y w pochodzie przebierañców z Zapustem i
Popielcem, Koz¹, Cygank¹. Formy zabawy uwzglêdni³y elementy tañca i teatru. Imprezê prowadzi³a Natalia Godowszczykowa, program zosta³ tak
pomylany, ¿eby zapoznaæ m³odsze
pokolenie z tradycjami narodowymi,
wykorzystuj¹c wiedzê seniorów. By³
te¿ poczêstunek: bliny, p¹czki, chrusty S³uchaczka PUTW Teresa Wo³odkowicz z przyjació³kami wybra³y ze
spi¿arni wszystkie zapasy, by nie kusi³y w pocie boczki, szynki, kie³basy.

kowyszek (Litwa), Drewutnia z
Lublina (Polska), ¯ywica ze S³onima (Bia³oru) oraz Kalinka z Kaliningradu (Rosja). Na zakoñczenie 
zgodnie z tradycj¹, ¿eby przegoniæ
zimê, zosta³a spalona Marzanna.
l 21 lutego Rada solecznickiego samorz¹du zatwierdzi³a bud¿et
na rok 2012. W tym roku jest on o
niemal 3 mln litów mniejszy w porównaniu z rokiem 2011 i stanowi 72
mln 75, 6 tys. litów. Jest to bud¿et
programowy,zatwierdzonych zosta³o równie¿ 10 programów bud¿etowych, obejmuj¹cych ró¿ne dziedziny ¿ycia oraz plany dzia³alnoci starostw. Tradycyjnie, najwiêcej, bo
ponad 50 proc. bud¿etu rejonowego
zostanie skierowana na system edukacji  jest to kwota w wysokoci
38 mln 313,2 tys. litów. Druga pod
wzglêdem wysokoci przeznaczonych rodków bud¿etowych dziedzina  to ochrona socjalna (17 mln
901,8 tys. litów). Na programy kultury, rekreacji i religii samorz¹d

korzystali ten czas na dyskusje z
uczniami na temat postawy obywatelskiej, zwi¹zków zawodowych i
tego, dlaczego wybrali tak¹ formê
protestu. Nauczyciele domagali siê od
ministerstwa owiaty i nauki zmian w
systemie finansowania szkó³, odroczenia planowanej atestacji pedagogów i
zapewnienia im 18-godzinnego minimalnego wymiaru pracy.
l 21 lutego, w dniu kusego wtorku, s³uchacze Polskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku odwiedzili ¿³obek 
przedszkole w Jaszunach. Unia Euro-

l 26 lutego w Ma³ych Solecznikach oddany do u¿ytku i powiêcony
zosta³ dom parafialny, odnowiony
wspólnym wysi³kiem mieszkañców,
Caritasu oraz miejscowych przedsiêbiorców. Dom parafialny powsta³ w
nieu¿ywanym w ci¹gu niemal 20 lat
dawnym budynku sowchozowym.
Do renowacji w znacznej mierze
przyczyni³ siê Czes³aw Moroz, w³aciciel gospodarstwa rolnego dzia³aj¹cego w Ma³ych Solecznikach. Budynek bêdzie s³u¿y³ jako miejsce spotkañ, katechezy, pracy z dzieæmi.
Opr. Barbara Sosno

FOT. ARCHIWUM

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

l W dniach 23 -24 lutego w Gimnazjum im. niadeckiego w Solecznikach odby³y siê rejonowe eliminacje XXIII Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego. Komisja pod przewodnictwem Lilii Kutysz wytypowa³a
do udzia³u w olimpiadzie republikañskiej 6 uczniów szkó³ polskich rejonu
solecznickiego. Wygra³a rejonowe eliminacje Anna Andruszkiewicz, uczennica Gimnazjum w Ejszyszkach.
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RELIGIA

Stworzy³ nas do mi³oci i szczêcia

Minê³o ju¿ trochê czasu od dnia, gdy przywitalimy Nowy 2012 Rok. Na pewno mielimy du¿o
nowych postanowieñ, pragnieñ do przemiany naszego ¿ycia, nowe pomys³y, nowe zapa³y. Pragniemy tego wszystkiego, aby byæ szczêliwym. Ale niestety, wiêkszoæ tych postanowieñ i pragnieñ
zostaje zawieszona na choince, a nie wcielona w ¿ycie. Po kilku tygodniach zostajemy znowu z
nasz¹ star¹ przyjació³k¹ codziennoci¹. Dlaczego nie mo¿emy odnaleæ tego prawdziwego szczêcia, które pozostaje na co dzieñ nawet w chwilach bólu lub niepowodzeñ? Mo¿e dlatego, ¿e zbyt
jestemy wpatrzeni w siebie i w nas go szukamy? Je¿eli nie jest ono w nas, to w kim? W kim mamy
odnaleæ to ród³o szczêcia i kto mo¿e je nam ukazaæ?
óg stwarzaj¹c cz³owieka, tchn¹³
w niego tchnienie ¿ycia, co go
uczyni³o podobnym do Stwórcy.
Cz³owiek nie by³ i nie jest podobny
do ¿adnego stworzenia istniej¹cego na
niebie i na ziemi, jest jedyny i niepowtarzalny. Bóg stworzy³ cz³owieka,
aby siê dzieliæ swoj¹ dobroci¹ i mi³oci¹. Stworzy³ go dla wiecznoci, aby
by³ jego przyjacielem, synem, córk¹,
na zawsze. Stworzy³ nas do mi³oci i
szczêcia. Adam i Ewa, symbolizuj¹cy pierwotnych ludzi, cieszyli siê w
Bogu, trwali ci¹gle w Jego obecnoci. Niczego im nie brakowa³o, bo
mieli Boga, byli ci¹gle szczêliwi i kochani. Czuli siê ludmi pe³nymi i zrealizowanymi. Niestety, chcieli poznaæ
z³o, ale nie wiedzieli, ¿e z³o jest tym,
co oddala nas od Boga-Mi³oci. Poznaj¹c z³o, zaczêli oddalaæ siê od
tchnienia ¿ycia, które da³ im Pan,
przybli¿aj¹c siê zarazem do czego,
w czym ¿ycia nie ma, czyli do grzechu. Wybrany grzech oddali³ ich od
tego, dla kogo byli stworzeni. Zaczêli
zamykaæ siê w sobie, patrzeæ tylko
na siebie, szukaj¹c w sobie a nie w
Bogu to, co stracili, ¿ycie pe³ne, czyli
¿ycie, przesi¹kniête mi³oci¹ i szczêciem. Tak grzech sta³ siê maj¹tkiem
ka¿dego z nas. Nie chodzi tutaj tylko
o grzech, jako oddalenie siê od mi³oci Bo¿ej, ale te¿ jako zniszczenie relacji z Bogiem. To ono spowodowa³o, ¿e powsta³ mur, oddzielaj¹cy nas
od Boga. Po grzechu, cz³owiek zacz¹³
wpatrywaæ siê w siebie i wiat przemijaj¹cy, stworzony przez Boga, ale
nie w Bogu, przez którego wszystko
zosta³o stworzone. Przez to cz³owiek
chce byæ panem wiata, robi¹c z siebie epicentrum wszystkiego. Wszystko, czego pragnie, co czuje, o czym
myli, krêci siê wokó³ jednego, czyli
wokó³ siebie i dlatego zrealizowanie
pragnieñ jest niemo¿liwe, bo wszyst-
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FOT. INTERNET

B

ko to, co jest dobre dla cz³owieka, od
Boga pochodzi.
Cz³owiek zerwa³ z Bogiem, ale nie
Bóg z cz³owiekiem. Pan wszechwiata
da³ nam now¹ okazjê przyoblec siê w
cz³owieka nowego. Dziêki przyjciu
Jezusa Chrystusa na ziemiê, który
przyj¹³ ludzkie cia³o, umar³ za nasze
grzechy i zmartwychwsta³, aby znowu cz³owiek mia³ godnoæ bycia synem Bo¿ym. Dlatego przez chrzest
zanurzamy siê w mieræ Chrystusa i
zmartwychwstajemy razem z nim,
jako ludzie nowi, odzyskuj¹c dar relacji z Bogiem i umiejêtnoæ wyjcia
z w³asnego egocentryzmu, aby zanurzyæ siê na nowo w mi³oci Bo¿ej.
Dziêki temu mo¿emy od nowa smakowaæ ¿ycie pe³ne szczêcia, wystarczy tylko wyjæ z w³asnego ja i zacz¹æ kochaæ. Kochaæ tak jak Bóg nas
pokocha³, rzucaj¹c siê nam na szyjê
tak jak synowi marnotrawnemu z
Ewangelii, nie pytaj¹c gdzie bylimy,
co robilimy, czym zostalimy zabrudzeni, gdzie roztrwonilimy nasz maj¹tek. Tylko nas obejmuje, umywa,

odziewa w szaty weselne, nak³ada
nam piercieñ na palec i zaprasza nas
na ucztê weseln¹. Dlatego tylko wiara i mi³oæ, czyli ¿ycie w Bogu, pozwala nam przemieniæ nasze ¿ycie, bo
tylko On mo¿e tchn¹æ ¿ycie w to,
czego cz³owiek najbardziej pragnie,
czyli szczêcie.
Spêdzajmy ten rok nie z ma³p¹,
smokiem lub os³em, bo do nich siê
staniemy podobni, ale z Bogiem. Zacznijmy wierzyæ naprawdê, pamiêtaj¹c o piêknym przys³owiu: Czas ucieka, wiecznoæ czeka. Zostalimy
stworzeni dla nieba, a lata, które mijaj¹
przybli¿aj¹ nas ci¹gle do Boga. Niech
te lata bêd¹ dla nas okazj¹ wpatrzenia
siê w ludzkie twarze, w których rozb³yska twarz naszego Ojca w niebie.
Niech bêd¹ okazj¹ odczucia naszego
¿ycia, jako co osobistego i wspania³omylnego, aby móc ofiarowaæ je dla
innego. Uczyñmy z naszego ¿ycia dar
mi³oci dla Boga abymy mogli otrzymaæ od niego, ju¿ tu na ziemi, przedsmak szczêcia ¿ycia wiecznego.
Brat Rajmund Jurolajæ, FSMI

ZPL

Utrzymywaæ
cis³y kontakt
z mieszkañcami
Sercem ¿ycia spo³ecznego we wsi Wersoka
od lat by³a miejscowa szko³a. W roku bie¿¹cym
placówka bêdzie obchodzi³a jubileusz 80-lecia
swej dzia³alnoci.

S

zko³a podstawowa w Wersoce
zosta³a za³o¿ona w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Placówka
owiatowa zosta³a wzniesiona w du¿ym stopniu zawdziêczaj¹c staraniom
Witolda Cezarego Staniewicza, ekonomisty rolnego, ministra reform rolnych RP, profesora Politechniki
Lwowskiej i Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie, do którego nale¿a³ maj¹tek w Wersoce.
 Samorz¹d solecznicki sprawi³
dla nas d³ugo oczekiwany i najbardziej
potrzebny prezent w postaci ca³kowitej renowacji gmachu szko³y. Wartoæ projektu renowacji naszej placówki stanowi niemal milion litów.
Prace budowlane trwaj¹ od jesieni. Na
czas ich przeprowadzenia lekcje odbywaj¹ siê w starym drewnianym
budynku. Chwilowe niewygody nie s¹
w stanie przes³oniæ zadowolenia z
tego, jak szybko zmienia siê wizerunek naszego szkolnego budynku 
mówi Renata Junda, nauczycielka klas
pocz¹tkowych Wersockiej Szko³y
Podstawowej i prezes miejscowego
ko³a Zwi¹zku Polaków na Litwie.
Ko³o polskiej organizacji w Wersockiej szkole zosta³o za³o¿one w

1994 roku, jego pierwszym prezesem
zosta³a wówczas polonistka, a obecnie dyrektor placówki owiatowej
pani Mirena Garackiewicz. W nastêpnych latach prac¹ lokalnego ko³a ZPL
kierowa³y kolejno Kazimiera Czerniawska, Wies³awa Rynkiewicz. Od
szeciu lat liderem polskiej organizacji w Wersoce jest Renata Junda.
 Obecnie do naszego ko³a nale¿y 16 pedagogów i pracowników
szko³y. Wspólnymi si³ami organizujemy kulturalne imprezy dla uczniów
i ich rodziców, a tak¿e wszystkich
mieszkañców wsi. Staramy siê
utrzymywaæ cis³y kontakt z mieszkañcami okolicznych wsi, którzy
aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu szko³y
i korzystaj¹ z jej us³ug. Do wa¿nych
zadañ naszej placówki i ko³a nale¿y
m.in. przygotowanie uroczystoci
szkolnych o charakterze rodowiskowym: wiêto Plonów, Jase³ka,
wiêto Dziadków, Zapusty, w których bior¹ udzia³ nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale i miejscowi
mieszkañcy. Tradycyjnie odznaczamy polskie wiêta narodowe oraz
organizujemy Festyn Rodzinny 
powiedzia³a prezes.

Mieszcz¹ca siê w budynku o piêknej architekturze w postaci dworu
pañskiego i znajduj¹ca siê w jednym
z najbardziej uroczych miejsc rejonu
solecznickiego placówka owiatowa,
wspaniale nadaje siê na organizacjê
ró¿nego rodzaju letnich obozów i
warsztatów dla dzieci. W sierpniu ubieg³ego roku odby³y siê szkolenia z plastyki i jêzyka polskiego dla dzieci, które poprowadzi³y Halina i Justyna Janczyñskie. Grupa dzieci i m³odzie¿y, nie
zwa¿aj¹c na trwaj¹ce wakacje, chêtnie spêdza³a ca³e dnie w szkolnych
murach. Zajêcia edukacyjne odby³y siê
w ramach projektu Do krainy jêzyka
ojczystego poprzez pryzmat sztuki,
który zosta³ sfinansowany ze rodków
Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Ponadto szko³a samodzielnie realizuje w³asne projekty edukacyjne takie jak Moja ma³a Ojczyzna,
Gdzie jest mój dom, ,,Gdzie p³ynie Wersoka, organizuje szkolne
konkursy wiedzy. Wród laureatów
ubieg³orocznego konkursu dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ polskich na Litwie pt. Europa na co dzieñ, który
organizowa³a Europejska Fundacja
Praw Cz³owieka nie zbrak³o te¿ wychowanków szko³y w Wersoce 
Tomasza i Andrzeja Matujzo.
Nowy rok szkolny w Wersoce
bêdzie wyj¹tkowy  miejscowoæ
otrzyma odnowion¹, rekonstruowan¹
szko³ê. Powy¿sza inwestycja dokoñczy wieloletni wysi³ek samorz¹du solecznickiego, który w poprzednich latach przy wsparciu Stowarzyszenia
,,Wspólnota Polska wybudowa³ dla
placówki nowoczesn¹ kot³owniê,
wodoci¹g, wyremontowa³ sanitariaty, dokona³ wymiany okien.
Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum
Luty 2012
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Aktywni do kwadratu
W samych Solecznikach
dzia³a kilka kó³ Zwi¹zku Polaków na Litwie. Ko³o Kwadrat
powsta³o jako jedno z pierwszych. Nic w tym zadziwiaj¹cego, bowiem o jego za³o¿eniu zadecydowali uczestnicy znamiennego spotkania w Zawiszañcach, na którym podjêto decyzjê powo³ania Stowarzyszenia
Spo³eczno  Kulturalnego Polaków na Litwie oraz inicjatorzy
póniejszej transformacji Stowarzyszenia w Solecznicki Rejonowy Oddzia³ ZPL. W gronie za³o¿ycieli Kwadratu byli Zdzis³aw
Palewicz oraz Józef Rybak.  Dlaczego Kwadrat? To by³ taki
nasz polonistyczny ¿ar t 
wspomina Józef Rybak.  Kwadrat jako alternatywa dla ko³a,
które powstawa³y na terenie naszego rejonu. Na prezesa zosta³
wybrany Zdzis³aw Palewicz.

P

ierwsze kroki by³y trudne i zarazem proste. Trudne, bowiem zahaczy³y o barwny okres zarz¹dzania komisarycznego w rejonie. Horror gospodarczy i polityczny, który
wówczas panowa³ na terenach Wileñszczyzny potêgowa³a mi³oæ
szczególna, któr¹ do mniejszoci polskiej pa³a³y ówczesne w³adze centralne. Proste, poniewa¿ spo³ecznicy mieli
przed sob¹ jasny cel  odrodzenie polskoci, kultury i tradycji, maksymalne
zaanga¿owanie w ¿ycie spo³eczne miasta i rejonu, dzia³alnoæ na rzecz upowszechniania idei ZPL, zachêcanie
mieszkañców do dzia³alnoci w ramach zwi¹zku. Nied³ugo liczba cz³onków ko³a zwiêkszy³a siê do 10. Jego
trzon stanowili pracownicy z ró¿nych
bran¿  kierownicy dzia³ów, specjalici: prawnicy, ekonomici, in¿ynierowie; ludzie z wykszta³ceniem technicznym i humanistycznym. Z racji tego,
¿e w Kwadracie zrzeszeni byli pionierzy polskiej organizacji, ko³o prowadzi³o aktywn¹ dzia³alnoæ doradcz¹
na terenie ca³ego rejonu, bowiem pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych cecho-
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wa³o masowe zak³adanie kó³. Aktywici z Solecznik s³u¿yli wiêc dobr¹ rad¹
wszystkim pocz¹tkuj¹cym.
Spo³ecznicy starali siê zaistnieæ na
wszystkich imprezach oraz organizowaæ swoje w³asne: pod polsk¹
mark¹. Jedn¹ z pierwszych by³ Zlot
Turystyczny  impreza, która na dobre zakorzeni³a siê w rejonie i sta³a siê
tradycj¹. Rok do roku gromadzi co raz
wiêcej uczestników. W tym okresie
aktywnie zabiegano te¿ o kontakty z
Macierz¹. Cz³onkowie samorz¹dowego ko³a zabiegali równie¿ o to, by jêzyk polski, jako równouprawniony
zaistnia³ w administracji rejonu.
Od 1995 roku dzia³alnoci ko³a
przewodniczy Stanis³aw Kupcze³ajæ.
Nie ukrywa, ¿e kilka kadencji na tym
stanowisku ocenia przede wszystkim
jako okres intensywnej i bardzo interesuj¹cej pracy.  Jest tak, ¿e ¿ycie
zawodowe i praca spo³eczna cz³onków
Kwadratu s¹ cile powi¹zane. Widzimy siê na co dzieñ. Jestemy w temacie wszystkich wydarzeñ w rejonie, staramy siê braæ czynny udzia³ i
wp³ywaæ na to, co siê u nas dzieje 
mówi Stanis³aw.  Od chwili, gdy polska partia zdoby³a pozycjê dominuj¹c¹
w Radzie, zdalimy sprawê z tego, ¿e
zadania stawiane przed radnymi powinny te¿ rzutowaæ na dzia³alnoæ ko³a.
Sukces by³by niemo¿liwy w pojedynkê. Prezes odnotowuje, ¿e obecnie
liczba cz³onków ko³a stanowi 30 osób.
Co prawda czêæ ZPL - owców, piewaj¹ca i tañcz¹ca w Solczanach postanowi³a odejæ z Kwadratu, by za³o¿yæ w³asne ko³o w ramach zespo³u,
ale ta trzydziestka, która zosta³a, ma
siê dzielnie i nie ma ¿alu do kolegów. 
W³aciwie wszyscy dzia³amy w jednej

sprawie i nie robi ró¿nicy przynale¿noæ
do tego, czy innego ko³a. Wszyscy bowiem jestemy zrzeszeni pod auspicjami oddzia³u rejonowego.
W opinii prezesa nale¿y przede
wszystkim wymieniæ osoby, które
dzia³aj¹ od pocz¹tku. Poza za³o¿ycielami, nazwiska, których podalimy na
pocz¹tku artyku³u, od wielu lat w kole
dzia³aj¹ Irena Szabliñska, Boles³aw
Daszkiewicz, Wac³awa Je³agina, Maria Mackiewicz, Irena Ko³osowska,
Halina Szamaszowa, Regina Markiewicz, Stanis³aw Bernatowicz, Wioleta Jermak i Anna Jasiukajæ.  To osoby, na które mo¿na polegaæ zawsze i
we wszystkim  dodaje prezes.  Pan
Jan wigliñski  aktywny uczestnik
wszystkich imprez sportowych. Jan
Silko  aktualnie emeryt, ale jak wiadomo z dzia³alnoci spo³ecznej na
emeryturê siê nie odchodzi.
M³oda generacja to Oksana Ob³oczyñska, Inesa Suchocka, Pawe³ Goj,
Wioleta Baranovskiene oraz ma³¿eñstwo Andrzej i Barbara Skorbutowiczowie.  W marcu czeka nas zebranie sprawozdawczo  wyborcze.
Omówimy dzia³alnoæ na przysz³oæ.
Jak wiadomo, mamy rok przedwyborczy. Cz³onkowie ko³a od zawsze
s¹ bardzo zaanga¿owani w kampaniê.
Ta  nie bêdzie wyj¹tkiem  mówi Stanis³aw Kupcze³ajæ.
Zdaniem prezesa jednym z najwa¿niejszych zadañ na rok bie¿¹cy
bêdzie powiêkszenie ko³a o nowych
cz³onków. Jak twierdzi, widzi bardzo
dobr¹ rezerwê wród m³odzie¿y, która
ostatnio zatrudni³a siê do pracy w
administracji rejonu.
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. archiwum

ZPL

Stawiaj¹ na aktywnych i efektywnych
Miejscem spotkañ roboczych ko³a Zwi¹zku Polaków na Litwie
Soleczniki-miasto jest biuro lidera organizacji lokalnej Tadeusza Romanowskiego, w³aciciela przedsiêbiorstwa transportowego, radnego samorz¹du rejonu solecznickiego.
 Nasze ko³o nie jest mo¿e najstarszym ko³em ZPL w rejonie solecznickim, ale determinacji w prowadzeniu aktywnej pracy spo³ecznej
nam nie brakuje. W swojej dzia³alnoci spo³ecznej staramy siê skupiaæ
na wspieraniu sportu, m³odzie¿y oraz
rozwoju wolontariatu i tradycji dobroczynnoci wród ludzi  t³umaczy Tadeusz Romanowski.
Jak sam wspomina kiedy postanowi³ za³o¿yæ nowe ko³o polskiej organizacji spo³ecznej w centrum rejonowym, to pierwszych sprzymierzeñców szuka³ wród krewnych i przyjació³. Jedn¹ z pierwszych do ko³a
do³¹czy³a ma³¿onka pana Tadeusza 
£ucja. Pozostali, jak t³umaczy lider
ko³a, to s¹ dawni przyjaciele i partnerzy z biznesu.
Dzia³aj¹ce od padziernika 2010
roku ko³o Soleczniki-miasto na dzieñ
dzisiejszy zrzesza dziesiêciu cz³onków.
Mog³oby ich zapewne byæ wiêcej, jednak T. Romanowski jest przekonany,
¿e do ko³a mog¹ nale¿eæ tylko osoby
gotowe powiêciæ w³asny czas na pracê spo³eczn¹. A to, jak pokazuje ¿ycie,
nie ka¿demu siê udaje.

 Przed zaproszeniem nowego
kandydata do ko³a staramy siê zaanga¿owaæ go do prowadzonej przez
nas dzia³alnoci spo³ecznej. Je¿eli
cz³owiek bierze aktywny udzia³ w akcjach spo³ecznych, jest inicjatywny,
wówczas sk³adamy propozycjê
przy³¹czenia siê do nas. Uwa¿am, ¿e
nie nale¿y nikogo zmuszaæ na si³ê,
skutek tego bêdzie tylko ujemny. Liczebnoæ ko³a ronie, za aktywnoæ
i efektywnoæ pozostaje taka sama
 mówi prezes ko³a.
Spora czêæ cz³onków ko³a na
ró¿n¹ skalê prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹. Czêæ swoich dochodów
przeznaczaj¹ na pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych, m³odzie¿owych, sportowych. Osobnym kierunkiem aktywnoci spo³ecznej lidera
ko³a i jego kolegów jest okazanie
pomocy charytatywnej dla potrzebuj¹cych. Ko³o cile wspó³pracuje z
oddzia³em Caritas w rejonie solecznickim, pomaga w dostarczaniu europejskiej pomocy ¿ywnociowej dla
potrzebuj¹cych, wspiera materialnie
ró¿norodne akcje dobroczynne. W
ostatni¹ niedzielê lutego w Ma³ych

Solecznikach, gdzie mieci siê siedziba rejonowego oddzia³u Caritas
T. Romanowski zosta³ odznaczony
przez katolick¹ organizacjê charytatywn¹ dyplomem dziêkczynnym za
wieloletnie wsparcie ruchu wolontariuszy w rejonie solecznickim. W
roku ubieg³ym przy pomocy finansowej darczyñców aktywici Caritas rozpoczêli w Ma³ych Solecznikach urz¹dzenie swego przedstawicielstwa, które bêdzie mieci³o siê w
jednym z domów po³o¿onych naprzeciwko kocio³a.
 Uwa¿amy, ¿e nale¿y propagowaæ ideê wolontariatu wród mieszkañców. Praktycznie obok ka¿dego z
nas mieszkaj¹ s¹siedzi w sêdziwym
wieku, którym potrzebna jest pomoc.
Nie nale¿y przerzucaæ wszystkiego na
barki pracowników opieki socjalnej 
powiedzia³ T. Romanowski.
Cz³onkom ko³a nie s¹ tak¿e obojêtne sprawy dotycz¹ce owiaty polskiej na Litwie. Niejednokrotnie
uczestniczyli w wiecach i manifestacja w obronie szkó³ polskich, przeciwko szkodliwej interesom polskiej
owiaty na Wileñszczynie znowelizowanej Ustawie o owiacie.
 Mówilimy ju¿ nie jeden raz o
zagro¿eniu, które wynika z Ustawy. Po raz kolejny zademonstrujemy sw¹ determinacjê17 marca br.
w Wilnie podczas przemarszu i wiecu w obronie polskiej owiaty. Bêdziemy tam ca³ym naszym ko³em
 powiedzia³ prezes ko³a Soleczniki-miasto.
Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum
Luty 2012
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Ko³o  jak ³yk powietrza
Pierwsze lokalne ko³o ZPL powsta³o w Gierwiszkach jeszcze na
pocz¹tku lat 90. Zosta³o powo³ane przez grupê aktywnych dzia³aczy spo³ecznych na rzecz odrodzenia polskiej tradycji i jêzyka. Pierwszym prezesem ko³a by³ Wojciech Dowal. Na fali odrodzenia to¿samoci narodowej i entuzjazmu, który towarzyszy³ spo³ecznikom, do
grona ZPL do³¹cza³y nowe osoby. Doæ szybko liczba cz³onków
zwiêkszy³a siê do 16 osób. Dzia³alnoæ w zasadzie nie ró¿ni³a siê
od dzia³alnoci innych kó³ w rejonie. W Gierwiszkach równie¿ chodzi³o o integracjê miejscowych Polaków, uwiadomienie, ¿e potrafimy zachowaæ i kultywowaæ swoje tradycje, dbaæ o spuciznê
kulturow¹ i krzewiæ polskoæ. W 1996 roku na prezesa ko³a zosta³a wybrana Stanis³awa Dowal, nauczycielka klas pocz¹tkowych.
W 2000 roku w Gierwiszkach
zosta³a otwarta szko³a litewska. S¹siedztwo dwóch placówek bardzo
szybko przerodzi³o siê w walkê o
przetrwanie, poniewa¿ m³odzie¿ wyje¿d¿a³a do du¿ych miast i dzieci stawa³o siê co raz mniej. Nie zwa¿aj¹c
na wysi³ek spo³eczników szko³a z
polskim jêzykiem nauczania zosta³a
zamkniêta. By³ to nie tylko dotkliwy
cios dla owiaty, bowiem jednoczenie rozpad³o siê ko³o ZPL.
Kilka nastêpnych lat pustki, które
wskutek rozpadu ko³a wynik³y w ¿yciu
spo³ecznym miejscowoci, nasuwa³y
wniosek, ¿e nale¿y niezw³ocznie wznowiæ dzia³alnoæ. Sta³o siê tak w 2008
roku. Ko³o odrodzi³o siê i liczy 6 osób.
 Potrzeba dzia³ania na rzecz polskoci, to jak potrzeba wie¿ego powietrza dla poprawnego funkcjonowania organizmu  mówi obecna prezes
ko³a Jolanta Kaniuszenienie.  Z tak¹
opini¹ zgadzaj¹ siê Stanis³awa Dowal,
Julianna Dowal, Janina Suckiel, Lilia

Wojtkiewicz, Irena Gikiewicz, panie,
które obecnie stanowi¹ trzon ko³a.
Spo³eczniczki w Gierwiszkach nie posiadaj¹ w³asnej siedziby, ale nie stoi to
na przeszkodzie organizowania spotkañ oraz imprez wi¹tecznych. Bardzo czêsto miejscem takich spotkañ
jest oddzia³ Szko³y redniej im. A.
Krepsztul i Sala Imprez w Gierwiszkach. Mieszkañcy, a jest ich w gminie
blisko 2400, chêtnie przychodz¹ na
imprezy. Do najbardziej lubianych i gromadz¹cych szerokie grono uczestników nale¿¹ spotkanie op³atkowe, wiêto Babci i Dziadka, oraz Do¿ynki
w Solecznikach. Pani prezes bardzo
sobie chwali wspó³pracê z administracj¹ gminy. Cz³onkinie ko³a od lat
anga¿uj¹ siê w przygotowanie stoiska
do¿ynkowego.  Godne zaprezentowanie siê na najwiêkszym wiêcie rejonowym jest niemal¿e spraw¹ honoru  mówi pani Jolanta.  Mobilizujemy wszystkie swoje si³y, co owocuje
dobrym wynikiem. Kilka lat z kolei

Gierwiszki otrzymuj¹ nagrody za najlepsz¹ wystawê, za naj³adniejszy wieniec do¿ynkowy, za gocinnoæ. Zapewne wielu mieszkañców Solecznik
kojarzy sobie gierwiskie stoisko z pieczonym bobrem  ¿adna gmina nie firmuje siê takim daniem poza t¹  dodaje. W 2010 roku Gierwiszki otrzyma³y
najlepsz¹ ocenê za podwórko do¿ynkowe. Ka¿da organizowana przez nas
impreza, ka¿de przedsiêwziêcie s³u¿y
wszystkim mieszkañcom osiedla.
Pani prezes nie ukrywa, ¿e marzy
siê jej wiêksze grono cz³onków ko³a.
 Pragniemy, by losy polskoci nie
by³y obojêtne, a ¿ycie spo³eczne osiedla têtni³o  mówi Jolanta Kaniuszenienie.  Zachêcam wiêc wszystkich
mieszkañców do zg³aszania inicjatyw,
wspólnej ich realizacji. Daje to
ogromn¹ satysfakcjê z ¿ycia  ¿ycia,
wype³nionego prac¹ na rzecz zachowania dla potomnych spucizny dziadów i pradziadów.
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. archiwum

Szanowni mieszkañcy Wileñszczyzny,

Podejmowane w ci¹gu roku dzia³ania w obronie polskiego szkolnictwa przez Polaków na Litwie, jak na razie, nie przynios³y
¿adnego rezultatu. Jednak¿e jestemy zdeterminowani nadal stanowczo broniæ polskiej owiaty na Litwie. Przede wszystkim
zale¿y nam na dobru naszych dzieci, aby mog³y pobieraæ naukê w jêzyku ojczystym.
W rok po nowelizacji Ustawy o owiacie komitety strajkowe szkó³ polskich na Litwie organizuj¹ przemarsz od Sejmu do rz¹du
RL oraz wiec w obronie polskiego szkolnictwa. Przemarsz rozpocznie siê przy Sejmie RL (al. Giedymina 53) w sobotê, 17 marca,
o godz. 12.00. Nastêpnie odbêdzie siê wiec przy rz¹dzie RL (al. Giedymina 11).
Bêdziemy ¿¹daæ odwo³ania dyskryminuj¹cych zapisów w przyjêtej Ustawie o owiacie:
l rezygnacji z ujednolicenia egzaminu z jêzyka litewskiego ojczystego i pañstwowego na maturze;
l przywrócenia egzaminu z jêzyka polskiego ojczystego na listê egzaminów obowi¹zkowych na maturze;
l zaprzestania eliminacji jêzyka ojczystego ze szkó³ polskich poprzez wprowadzenie nauczania poszczególnych przedmiotów
w jêzyku litewskim;
l rezygnacji z dyskryminuj¹cego postulatu zachowania szko³y litewskiej kosztem polskiej.
Zapraszamy wszystkich, którzy nie s¹ obojêtni na losy polskiego szkolnictwa na Litwie oraz dobro naszych dzieci, do poparcia
naszych postulatów i wziêcia czynnego udzia³u w przemarszu i wiecu.
Komitety strajkowe szkó³ polskich na Litwie ; koordynator  Albert Narwojsz; sekretarz  Renata Cytacka
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Ruszy³
nowy
sezon
sportowy
Sportowy sezon w rejonie
solecznickim rozpocz¹³ od siatkarskich mistrzostw o Puchar
Mera rejonu solecznickiego, w
których zwyciêstwo odnios³a
ekipa z Turgiel. O zaplanowanych w 2012 roku imprezach
sportowych oraz o rozwoju sportu opowiada Walery KOCZAN,
st. specjalista wydzia³u owiaty i sportu samorz¹du rejonu
solecznickiego.
 Zawody siatkarskie odbywa³y
siê przy rekordowej obsadzie. O medale walczy³o a¿ jedenacie ekip z
ró¿nych miejscowoci. Czy mo¿emy
mówiæ o renesansie tej dyscypliny
sportowej w naszym rejonie?
 Faktycznie zawody siatkarskie
zebra³y rekordow¹ liczbê dru¿yn,
wiêksz¹ nawet ni¿ super popularna na
Litwie koszykówka. Tajemnica kryje
siê jednak w tym, ¿e siatkówka nadal
pozostaje bardzo popularn¹ gr¹ wród
sportowców redniego wieku, ponadto w ostatnich latach pojawi³a siê zdolna m³odzie¿ w Butrymañcach i Solecznikach, która odnosi ju¿ sukcesy
w zawodach krajowych. Dzieje siê tak
za spraw¹ dobrej pracy szkoleniowców, takich jak Andrzej Wiêckiewicz.
 Jakie dru¿yny z rejonu solecznickiego wystêpuj¹ obecnie w
ligach republikañskich?
 Rejon solecznicki najliczniej reprezentowany jest w mistrzostwach
Litwy w tenisie sto³owym. Mistrzowie ma³ej rakietki walcz¹ w rozgrywkach I, III, IV i V ligi republikañskiej. Nasze dru¿yny rywalizuj¹ tak¿e w kilku ligach republikañskich i
regionalnych w pi³ce halowej i koszykówce. Pomimo pi³karzy, koszykarzy i pingpongistów w mistrzostwach sportowych stale bior¹ tak-

¿e udzia³ karatecy, siatkarze oraz ringowcy. W tym sezonie pauzuje jedynie ekipa szczypiornistów solecznickiego Soko³a, która wystêpowa³a w I lidze republikañskiej. Szczypiornici wznowi¹ walkê o medale w
nastêpnym sezonie, w znacznie odm³odzonym sk³adzie. Na szczêcie
w szkole sportowej im. A. Ratkiewicza w Ejszyszkach dorasta utalentowana m³odzie¿, która powinna
wzmocniæ dru¿ynê. Nasi sportowcy odnosz¹ sukcesy w presti¿owych zawodach republikañskich i
miêdzynarodowych. Najlepszym
dowodem tego mo¿e byæ trójka laureatów tegorocznego konkursu
Najlepszy sportowiec rejonu so.
lecznickiego 2011 roku. Deimante
.
Budrikaite, laureatka trzeciej nagrody konkursu, jest zdobywczyni¹
pucharu Litwy w jedzie konnej,
Tomas Lebied (zdobywca drugiego dyplomu)  mistrz Litwy w tenisie sto³owym wród juniorów, kandydat do kadry narodowej, za zwyciê¿czyni konkursu  Renata Siluk
w ubieg³ym sezonie zajê³a trzecie
miejsce w Miêdzynarodowym Maratonie Wileñskim, wygra³a Mistrzostwa Litwy w biegu na jedn¹ godzinê, wywalczy³a Puchar Litwy wród
biegaczy i zdoby³a ca³¹ kolekcjê medali podczas XV wiatowych Letnich Igrzysk Polonijnych.
 Ile klubów sportowych dzia³a
obecnie na terenie rejonu?
 Na dzieñ dzisiejszy mamy zarejestrowane 22 kluby sportowe. Od

kilku lat kluby s¹ zrzeszone w stowarzyszeniu i cile wspó³pracuj¹ ze
sob¹, organizuj¹c ró¿ne imprezy sportowe. Ka¿dy z klubów sportowych
zg³asza do samorz¹du w³asny program dzia³alnoci, w wyniku tego powstaje rejonowy program zawodów
sportowych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
kluby sportowe nie polegaj¹ wy³¹cznie na finansowaniu z bud¿etu samorz¹du. W celu uzyskania dodatkowego finansowania na prowadzenie dzia³alnoci sportowej, organizacjê zawodów, sporz¹dzaj¹ projekty, zg³aszaj¹
ich nastêpnie do ró¿nych programów
pañstwowych.
 Jakie zawody sk³adaj¹ siê na
tegoroczny program imprez sportowych?
 W lutym dobieg³y koñca mistrzostwa siatkarskie, w marcu sfinalizujemy rozgrywki mistrzostw rejonu w
pi³ce halowej. Wraz z nadejciem sezonu letniego rozpocznie siê rejonowa Parafiada, w której sportowcy
bêd¹ rywalizowaæ w siatkówce, koszykówce, szachach, tenisie sto³owym oraz ringo. Tradycyjnie w tegorocznym programie imprez sportowych znajd¹ siê tak¿e miêdzynarodowy bieg w Bia³ej Wace oraz turniej
pi³ki rêcznej im. A. Ratkiewicza w
Ejszyszkach, zawody wród starostw, rejonowe zmagania ¯algiriady oraz ca³y szereg zawodów sportowych dla m³odzie¿y szkolnej.
 Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum
Luty 2012
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ROZMAITOCI

Wis³awa SZYMBORSKA 
nie lubi³a t³umów, ale kocha³a ludzi
Nic dwa razy siê nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodzilimy siê bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

ISSN 2029-3070

(W. Szymborska, fragment
Nic dwa razy)

 Podobno w niebie jest teraz Pani ulubiona piosenkarka Ella Fitzgerald, wiêc pewnie s³ucha jej Pani
teraz pal¹c papierosa i pij¹c kawê  mówi³ podczas
ceremonii pogrzebowej, osobisty sekretarz poetki
Micha³ Rusinek.
W padaj¹cym niegu, gdy z wierzy Mariackiej
gra³a melodia do wiersza poetki Nic dwa razy,
na cmentarz Rakowiecki w Krakowie do rodzinnego grobu zosta³a przeniesiona urna z prochami Wis³awy Szymborskiej. wieck¹ uroczystoæ
poprowadzi³ Andrzej Seweryn.
 ¯egnamy dzi Wielk¹ Damê poezji. Jej mieræ
jest ogromn¹ strat¹ dla nas wszystkich  rozpocz¹³
uroczystoæ Andrzej Seweryn.
W tym dniu, 9 lutego, na cmentarz Rakowiecki,
przykryty niegiem, przybyli przyjaciele, prezydent,
szef rz¹du oraz tysi¹ce zwyk³ych ludzi, którzy kochali noblistkê i chcieli jej po prostu podziêkowaæ.
Odesz³a przecie¿ pierwsza dama polskiej poezji.
Osoba skromna, dowcipna, m¹dra, unikaj¹ca gadulstwa, t³umów i wywiadów  tak j¹ wspominali ¿egnaj¹cy przyjaciele.
Poetka do tego stopnia nie lubi³a wznios³ych
s³ów i t³umów, ¿e zaskoczona i oszo³omiona wia-

domoci¹ o przyznaniu jej Nobla w 1996 roku, powiedzia³a dziennikarzom, ¿e najbardziej obawia
siê tego, ¿e teraz bêdzie musia³a byæ osob¹ publiczn¹. Koniecznoæ wyst¹pieñ publicznych i popularnoæ zwi¹zana z Noblem okaza³a siê tak ciê¿ka do zniesienia, ¿e przyjaciele Szymborskiej
dzielili jej ¿ycie na dwa etapy: przed i po tragedii sztokholmskiej.
Zawsze w domowym zaciszu i bez blasków reflektorów tak ¿y³a i tworzy³a polska noblistka Wis³awa
Szymborska. Rzadko o niej s³yszelimy lub czytalimy w prasie czy telewizji. Tak te¿ odesz³a i tak zosta³a pochowana, z godnoci¹ i zaszczytem przys³uguj¹cym pierwszej damie polskiej poezji, ale bez wielkiej pompy, skromnie i w pó³ godziny, bo pewnie d³u¿sza ceremonia pogrzebowa by j¹ znudzi³a.

Wis³awa SZYMBORSKA urodzi³a siê 2 lipca 1923
roku. Studiowa³a na Uniwersytecie Jagielloñskim,
pracowa³a w czasopismach kulturalnych m.in. krakowskim ¯yciu Literackim. Jako poetka Szymborska zadebiutowa³a w marcu roku 1945 wierszem
Szukam s³owa, opublikowanym w dodatku pt.
Walka (nr 3) do Dziennika Polskiego. Pierwszy opublikowany tomik to Dlatego ¿yjemy (1952).
Wydane w czasach apogeum stalinizmu wiersze nosz¹
piêtno swej epoki, podobnie jak te pochodz¹ce z kolejnego tomiku pt. Pytania zadawane sobie (1954).
Po latach Szymborska t³umaczy³a siê z akcentów socrealistycznych w swoich wczesnych wierszach, mówi¹c, ¿e w tamtym okresie sympatyzowa³a z ustrojem, bo kocha³a ludzkoæ w ca³oci,
by po latach doceniæ wartoæ kochania poszczególnych jednostek.

Szymborska opublikowa³a zaledwie oko³o 350
wierszy. Zapytana kiedy, dlaczego tak ma³o publikuje wierszy, odpowiedzia³a: Mam w domu kosz.
W uzasadnieniu werdyktu przyznaj¹cego Wis³awie Szymborskiej literack¹ Nagrodê Nobla w 1996
roku cz³onkowie Szwedzkiej Akademii napisali, ¿e
nagrodê przyznano za poezjê, która z ironiczn¹ precyzj¹ ods³ania prawa biologii i dzia³ania historii we
fragmentach ludzkiej rzeczywistoci.
W styczniu 2011 roku zosta³a odznaczona przez
prezydenta Bronis³awa Komorowskiego Orderem
Or³a Bia³ego.
Zmar³a 1 lutego 2012 roku w swoim krakowskim
mieszkaniu. 9 lutego 2012 roku zosta³a pochowana
na cmentarzu Rakowieckim w Krakowie.
Katarzyna Biersztañska
Fot. Internet
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