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S£OWO WSTÊPNE

Powody dumy i zmartwienia

Spis treci

Wrzesieñ. Tak gor¹co i dynamicznie jeszcze nie by³o. Wydarzenia zmienia³y siê jak w kalejdoskopie. Najwa¿niejsze z nich, niew¹tpliwie, dotyczy³y
stosunków litewsko - polskich oraz
sytuacji polskiej mniejszoci na Litwie
 g³ównie szkolnictwa i szkodliwej dla
nas Ustawy o owiacie. Pierwszy dzieñ
miesi¹ca odznaczy³ siê tradycyjnymi
apelami w szko³ach. Mielimy powód
do dumy. Statystyki wskazuj¹, ¿e polskie szko³y, w odró¿nieniu od litewskich, nie trac¹ na liczebnoci uczniów.
Mielimy te¿ powód do zmartwienia próby w³adzy wdro¿enia metod¹ buldo¿era wy¿ej wspomnianej Ustawy.
W konsekwencji tych dzia³añ, prowadzeni chêci¹ korzystania z prawa do
w³asnej wolnoci, a nie inspirowani
przez partiê polityczn¹, jak to ci¹gle sugeruj¹ litewskie media i w³adze, 2 wrzenia tysi¹ce uczniów, rodziców i nauczycieli szkó³ polskich Wileñszczyzny, zgromadzi³y siê na wiecu przed
Urzêdem Prezydenta w Wilnie. By³o to
kolejne wiadectwo naszej determinacji i próba dopukania siê do decydentów w sprawie edukacji. Demonstracja
zaowocowa³a niespodziewan¹ wizyt¹
premiera RP Donalda Tuska na Litwie.
4 wrzenia szef polskiego rz¹du podj¹³
siê wstawiennictwa w naszej sprawie
u premiera Andriusa Kubiliusa. W
wyniku wizyty zosta³ powo³any polsko-litewski zespó³ ds. edukacji, którego zadaniem jest wypracowanie rozwi¹zañ s³u¿¹cych poprawie sytuacji
polskiej owiaty na Litwie. Eksperci
zespo³u spotkali siê we wrzeniu dwukrotnie  w Druskienikach i w Warszawie. Z relacji uczestników tych spotkañ
wynika, ¿e wymiana zdañ by³a ostra.
W miêdzyczasie z nadania litewskiego
Ministerstwa Owiaty i Nauki odby³o
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siê szereg spotkañ urzêdników resortu z
dyrektorami szkó³ polskich i rodzicami,
których do negocjacji z w³adzami oddelegowali demonstranci sprzed Urzêdu
Prezydenta. Spotkania nie mo¿na by³o
okreliæ jako owocne, gdy¿ strony mówi³y o zupe³nie ró¿nych materiach: Polacy
o odwo³aniu Ustawy o owiacie, urzêdnicy resortu o sposobach ujednolicenia
matury z jêzyka litewskiego. Porozumienia zabrak³o. W efekcie 23 wrzenia
odby³ siê kolejny, wielotysiêczny wiec
przed Sejmem RL.
5 wrzenia na Litwie i w Polsce obchodzono 20. rocznicê wznowienia stosunków dyplomatycznych. O tym jak siê
uk³ada³o w ci¹gu tych dwóch dekad dyskutowano w Warszawie i w Wilnie. G³os
zabierali politycy, dyplomaci, historycy.
Ocena minionych dwóch dziesiêcioleci nie
jest jednoznaczna i bywa odmienna w zale¿noci od tego, w której ze stolic zosta³a
sformu³owana. I z Warszawy, i z Wilna
donosi³y siê apele, ¿eby teraz przyjrzeæ
siê temu, co nas dzieli oraz rozwi¹zaæ problemy, które by³y odk³adane. O tym, czy
by³y to nawo³ywania, ¿e tak powiem okazjonalne, czy szczere, przekonamy siê po
czasie, gdy problemy zostan¹ rozwi¹zane, a oceny bêd¹ siê mia³y ku sobie.
Równie¿ we wrzeniu minê³o 20 lat
od wydarzenia, które nie zas³uguje na
obchody, ale pamiêtaæ o nim warto. Chodzi o rozwi¹zanie rad samorz¹dowych w
rejonie wileñskim i solecznickim, i wprowadzenie tu zarz¹dzania komisarycznego. Po wielu perturbacjach politycznych
prze³omu lat 80-90., zbli¿enia Litwinów i
Polaków Wileñszczyzny w trakcie interwencji wojsk sowieckich w Wilnie w
styczniu 1991 r., Rada Najwy¿sza Litwy
podjê³a uchwa³ê zobowi¹zuj¹c¹ rz¹d, by
ten w terminie do 31 maja 1991 r. przedstawi³ projekt okrêgu wileñskiego jako

jednostki, posiadaj¹cej specjalny status prawny i utworzony na bazie rejonów solecznickiego i wileñskiego. Decyzja ta oburzy³a litewskich nacjonalistów, którzy twierdzili, ¿e jest to wstêp
do dezintegracji terytorialnej kraju, oraz
wyprzeda¿ jego interesów na rzecz
Polski. Prze³om w tej sprawie nast¹pi³
po nieudanym puczu w Moskwie. W³adze litewskie 4 wrzenia rozwi¹za³y obie
rady rejonowe: wileñsk¹ i solecznick¹,
oskar¿aj¹c je o prowadzenie dzia³alnoci antykonstytucyjnej. Odgórne,
mi³ociwe rz¹dy emisariusza, miem
twierdziæ, nie przyczyni³y siê ani do z³agodzenia napiêcia, ani do rozkwitu
gospodarczego naszych terenów.
Jeszcze jedno wrzeniowe wydarzenie, które nie sposób pomin¹æ. 12
wrzenia czteroletni¹ pracê na rzecz
Polonii i Polaków za granic¹ zakoñczy³a Polonijna Rada Konsultacyjna
przy Marsza³ku Senatu VII kadencji.
Podczas obrad wiele uwagi powiêcono obecnej sytuacji na Litwie. Rada
wyrazi³a poparcie dla Polaków na Litwie i zadeklarowa³a wsparcie dla starañ w³adz polskich w sprawie polskiego szkolnictwa na Litwie. Marsza³ek
Bogdan Borusewicz podkreli³, ¿e Senat ju¿ wczeniej dostrzega³ narastaj¹ce problemy. W minionej kadencji
du¿o inwestowa³ w polskie szkolnictwo  g³ównie w budowê i remonty
polskich szkó³ i przedszkoli. W imieniu wszystkich Polaków redakcja miesiêcznika Soleczniki sk³ada wyrazy
uznania i szczerej wdziêcznoci za
poparcie i pomoc finansow¹ oraz wyra¿a nadziejê na dalsz¹ wspó³pracê na
rzecz zachowania to¿samoci, kultury i szkolnictwa polskiego na Litwie.
Bo¿ena Lenkiewicz
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Nowa jakoæ rejonowych Do¿ynek

Niezwykle wi¹tecznym by³ weekend 17-18 wrzenia w Solecznikach. W tych dniach park miejski
sta³ siê prawdziwym centrum kultury, wypoczynku, rekreacji i rozrywki. Przez ostatnie kilkanacie lat
wszystkie najwa¿niejsze uroczystoci i imprezy kulturalne najczêciej odbywa³y siê na boisku Gimnazjum im. Jana niadeckiego, w bezporednim s¹siedztwie z parkiem miejskim. W tym roku najwiêksza impreza - Do¿ynki - po raz pierwszy odby³a siê w odnowionym parku, który kosztem inwestycji
zmieni³ siê nie do poznania. W ramach prac remontowych, które trwa³y ponad rok, zosta³y wybudowane nowe cie¿ki dla pieszych, urz¹dzono owietlenie, ustawiono nowe ³awki i kosze na mieci,
uporz¹dkowano teren, wybudowano plac zabaw dla dzieci i wzniesiono letni amfiteatr.
 Przed kilkoma miesi¹cami by³ tu
zielony teren, dzisiaj park miejski w
Solecznikach zmieni³ siê nie do poznania. Samorz¹d rejonu solecznickiego oddaje do u¿ytku mieszkañców
odnowiony park, który upiêkszy na-

sze miasto, który bêdzie s³u¿y³ mieszkañcom, w którym wszystkim dobrze bêdzie odpocz¹æ. W imieniu
w³adz samorz¹dowych stwierdzam,
¿e robimy wszystko, aby w naszym
rejonie dobrze by³o pracowaæ, dobrze
by³o odpoczywaæ, dobrze by³o ¿yæ.
Na dworze jesieñ. Pora zbiorów, czas
na do¿ynki. Ten rok by³ dla nas niezwykle urodzajny na inwestycje. Zrobilimy wiele, ale mamy te¿ ogromne
plany i zamiary. ¯yczê wszystkim,
aby ten park s³u¿y³ nam jak najd³u¿ej,
by³ miejscem spotkañ i odpoczynku
 powiedzia³ podczas ceremonii
otwarcia amfiteatru mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz.
Pierwszym wykonawc¹, którego
doczeka³a nowiuteñka muszla koncertowa by³ znakomity artysta Zbigniew
Wodecki. W wykonaniu polskiej megagwiazdy publicznoæ us³ysza³a najs³ynniejsze przeboje: Zacznij od Bacha czy Cha³upy welcome to. Ka¿dy z utworów solczanie nagradzali
g³onymi brawami. Szczególne brawa wywo³a³a gra Z. Wodeckiego na

skrzypcach. Wieloletni muzyk Krakowskiej Orkiestry Kameralnej oraz
Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia i Telewizji po raz kolejny udowodni³, ¿e jest skrzypkiem od Boga.
Artysta tak¿e bawi³ publicznoæ humorystycznymi opowieciami ze swego ¿ycia oraz anegdotami. Kontakt z
publicznoci¹ by³ bardzo bezporedni i bliski. Jak powiedzia³ wykonawca z mi³¹ chêci¹ powróci do Solecznik jeszcze nie jeden raz.
W niedzielê, 18 wrzenia, podczas
obchodów rejonowych Do¿ynek
miejski park zamieni³ siê w wielki jarmark stoisk do¿ynkowych oraz rzemielniczych. Swoje stoiska zaprezentowa³y wszystkie starostwa, rejonowy Klub Myliwych oraz Bia³oruskie
Towarzystwo Kulturalne. Wystawê
sprzêtu rolniczego zaprezentowali
miejscowi farmerzy. Dla najm³odszej
publicznoci dzia³a³y ró¿norodne place zabaw, odbywa³y siê sportoworozrywkowe zawody. Wyj¹tkowo
licznie na tegoroczne Do¿ynki stawili
siê handlowcy z ró¿nych zak¹tków

Litwy. Solecznicka impreza zwabi³a
nawet kupców i rzemielników z dalekiej K³ajpedy i Po³¹gi.
Uroczystoci do¿ynkowe poprzedzi³a msza wiêta celebrowana przez
ksiêdza proboszcza parafii solecznickiej Witolda Zuzo. Przenony o³tarz
zosta³ umieszczony na scenie amfiteatru letniego. Po nabo¿eñstwie artyci zespo³u Solczanie z³o¿yli na rêce
mera Z. Palewicza bochen chleba z
tegorocznych ¿niw. Przekazaæ s³owa uznania za ¿mudn¹ pracê solecznickim rolnikom przybyli liczni gocie honorowi: ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Janusz
Skolimowski, pose³ do Parlamentu
Europejskiego, przewodnicz¹cy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie
Waldemar Tomaszewski, pose³ na
Sejm Leonard Talmont oraz delegacje gmin partnerskich z Polski i Bia³orusi. Ambasador J. Skolimowski
odczyta³ list Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego:
W uroczystym dniu Do¿ynek
pragnê wszystkim mieszkañcom re-
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jonu solecznickiego z³o¿yæ moje najserdeczniejsze ¿yczenia  obfitych
plonów i wszelkiej pomylnoci.
Wszystkim gospodarzom tej ziemi
¿yczê, by Pañstwa gospodarstwa
by³y coraz zamo¿niejsze, a miejscowoci rejonu solecznickiego stawa³y
siê coraz lepszym miejscem do ¿ycia
i pracy. ¯yczê wreszcie zamieszkuj¹cym tê ziemiê Polakom, a za Pañstwa
porednictwem ca³ej polskiej spo³ecznoci na Litwie, by dzisiejsze wiêto
umocni³o Pañstwa wspólnotê i pozwoli³o jej z optymizmem i wiar¹ spogl¹daæ w przysz³oæ. Szczêæ Bo¿e.
Jak co roku starostwa rejonowe
przeciga³y siê w pomys³owoci dekorowania w³asnych zagród, wyko-
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rzystuj¹c do tego warzywa i owoce
tegorocznych plonów. By zauroczyæ
uczestników wiêta swoj¹ gocinnoci¹ niektóre starostwa prezentowa³y
prawdziwe przedstawienia. Gocie
zagrody starostwa Kamionka mogli
zabawiæ siê na weselu w stylu s³ynnej komedii radzieckiej Wesele w
Malinówce. Goci wita³a nie tylko
para m³oda, ale i ataman, jego adiutant Popadopa³a oraz uzbrojony w
wid³a babski batalion. Przedstawienie wywo³a³o burzê miechu u goci
oraz jurorów, zadaniem których by³o
wy³onienie naj³adniejszych zagród.
Wielka wêdrówka goci i uczestników wiêta od stoiska do stoiska trwa³a przez ca³y dzieñ. Gospodarze hojnie

czêstowali specja³ami: domowym kwasem, gryczanymi blinami, babcin¹ nalewk¹. Jaszuny serwowa³y pieczonego
na ruszcie barana, Gierwiszki  pieczonego bobra. Jaszuñskie stoisko najbardziej przypad³o do gustu nie tylko uczestnikom wiêta, ale i komisji jurorów, która przyzna³a mu I miejsce w konkursie
na naj³adniejsz¹ zagrodê do¿ynkow¹. Na
drugim miejscu znalaz³o siê improwizowane podwórko gminy kamioñskiej,
trzecie miejsce zajê³o podwórko gminy
bia³owackiej.
Tradycyjnie podczas wiêta Plonów zostali odznaczeni laureaci konkursu Najlepszy rolnik rejonu solecznickiego. W tym roku w konkursie
na najlepsze gospodarstwo rolne zwyciê¿y³o gospodarstwo Tadeusza i Wiolety Rus ze starostwa ejszyskiego. Na
scenie do¿ynkowej swoje nagrody
odebrali tak¿e laureaci rejonowego
konkursu na naj³adniejsz¹ zagrodê.
Kapitu³a konkursu uzna³a, ¿e naj³adniejsz¹ zagrod¹ miejsk¹ jest posesja
Reginy i Witalija Priszmont ze starostwa solecznickiego, za naj³adniejsz¹
zagrod¹ wiejsk¹ zosta³a okrzykniêta
posesja Teresy i Romualda Paszkiewiczów z gminy kamioñskiej.
W koncercie do¿ynkowym wyst¹pi³ zespó³ Solczanie, góralski zespó³
Trebunie Tutki z Zakopanego, zespó³
pieni i tañca Dainava z Olity, teatr
muzyczny Rada z Grodna. Popisy
jazdy konnej zaprezentowali cz³onkowie
klubu Pasaga z gminy jaszuñskiej.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor

PARTNERSTWO

Na dobre i na z³e

polska na Litwie jest bardzo atrakcyjna i przetrwa wszystkie perturbacje.

Ju¿ od wielu lat samorz¹d solecznicki realizuje dzia³ania skierowane na tworzenie wiêzów partnerskich z Polsk¹. Dzia³ania te
owocuj¹ w ten sposób, ¿e mo¿emy ju¿ mówiæ nie tylko o wspó³pracy, ale o prawdziwej przyjani opartej na wzajemnej ¿yczliwoci, szczeroci i zaufaniu. We wrzeniu, z okazji Do¿ynek, gocilimy delegacje naszych partnerów z Polski. Wykorzystalimy tê
okazjê do szczerej rozmowy na temat wspó³pracy, perspektyw
stymulacji kontaktów spo³ecznych, kulturalnych i nie tylko.

 Przyje¿d¿aj¹c tu do³adowujemy
swe akumulatory. Wasze gor¹ce i
otwarte serca s¹ dla nas motorem do
podejmowania nastêpnych ciekawych
dzia³añ  ujawnia Wojciech Janczewski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Tarnowo Podgórne. Wspó³praca
z gmin¹ zosta³a nawi¹zana w 2000
roku. Za pozytywne emocje, pozyskiwane podczas pobytów, partnerzy
staraj¹ siê odwzajemniæ wspomagaj¹c Dom Dziecka, gimnazjum w Solecznikach, Dom Starców w Czu¿ekompiach. Pan Wojciech Janczewski
jest jednoczenie prezesem Stowarzyszenia Dar serc, które ma za zadanie dzia³alnoæ dobroczynn¹ równie¿
wród Polonii. Kalendarz wizyt goci
z Tarnowa Podgórnego jest sta³y. Co
najmniej dwa razy w roku  przed
wiêtami Bo¿ego Narodzenia i Wielkanoc¹ przemierzywszy blisko 800
km do Solecznik doje¿d¿a transport z
prezentami dla miejscowych placówek owiatowych. rodki czystoci,
s³odycze i przybory szkolne doje¿d¿aj¹
do wy¿ej wymienionych placówek, a
tak¿e przedszkola Bajka oraz do
Domu Polskiego w Ejszyszkach.
Przywiezione artyku³y pochodz¹ z
akcji dobroczynnej, przeprowadzanej
przez Gminê Tarnowo Podgórne przy
wspó³udziale Stowarzyszenia Dar
Serc. W zbiórce uczestnicz¹ mieszkañcy gminy, uczniowie i nauczyciele miejscowych szkó³.  My, to co
mamy, przekazujemy tu, wy, co najszlachetniejsze, dajecie nam  podsumowuje pan Janczewski.
Wiele dobrych s³ów o wspó³pra-

£OM¯A

Kontakty partnerskie z £om¿¹ istniej¹ ju¿ od ponad dziesiêciu lat. Ich
wymiernym efektem jest wspó³praca
obejmuj¹ca edukacjê, kulturê, wymianê m³odzie¿y, pomoc spo³eczn¹. Prezydent miasta £om¿a Mieczys³aw
Czerniawski przyznaje, ¿e jecha³ tu
do nas z dr¿eniem serca. Po raz pierwszy jako prezydent. Bywa³ w solecznickiem niejednokrotnie jako pose³. 
Jestem zachwycony. Bardzo wiele siê
zmieni³o. Nie da siê tego nie zauwa¿yæ
 miasto i rejon siê rozwija  mówi
pan Czerniawski.  Godne podziwu s¹
w³adze rejonu i mieszkañcy, którzy z
ogromn¹ determinacj¹ pracuj¹ i buduj¹
swe otoczenie. W opinii Prezydenta
fantastycznie uk³ada siê wspó³praca na
niwie kultury oraz wymiany m³odzie¿y. Jego zdaniem nie powinna siê ona
jednak na tym koñczyæ, bowiem dzisiaj, gdy jestemy wspólnie w Unii Europejskiej mo¿emy sk³adaæ wspólne
wnioski o dofinansowanie projektów
w ró¿nych sferach.  Ja do tego jestem gotowy. Nie chcia³bym sk³adaæ
czczych deklaracji. Z³o¿ê odpowiednie propozycje na rêce pana mera
Palewicza. Powinnimy szukaæ
wspólne p³aszczyzny, usi¹æ i je omówiæ podczas wizyty roboczej  powiedzia³ Mieczys³aw Czerniawski.
Prawdziwym
ambasadorem
wspó³pracy £om¿y z rejonem solecznickim, jak to okreli³ pan Prezydent,
jest Hanka Ga³¹zka  prezes Oddzia³u
Wspólnoty Polskiej w £om¿y i cz³onek Rady Krajowej.  Ubogacam siebie, swoj¹ duszê poprzez kontakt z
wami. Czujê siê tu jak u siebie w
domu, mo¿e nawet lepiej  ujmuj¹co
wyznaje pani Hanka. Nasza dzia³alnoæ jest najbardziej zwi¹zana z
owiat¹. St¹d te¿ nasze priorytety.
Oddzia³ obejmuje opiek¹ szko³y, które wskazuje kierownik Wydzia³u

Hanka Ga³¹zka
Owiaty Rejonu Solecznickiego. S¹ to
Gimnazjum im. J. Sniadeckiego, Gimnazjum w Ejszyszkach, kadra pedagogiczna z innych miejscowoci.
Przez dwa lata realizowany by³ projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich skierowany na doskonalenie
jêzyka polskiego wród m³odzie¿y. W
zadaniach na rok przysz³y jest jego
kontynuacja.  Obserwujê to, co siê
dzieje obecnie na Litwie. Wydaje mi
siê, ¿e Wspólnota ma za ma³o propozycji dla Litwy  mówi Hanka Ga³¹zka.  W tej sytuacji powinnimy
tym bardziej wspieraæ polskie szkolnictwo, pokazaæ, ¿e pamiêtamy o
was. Rozwa¿amy mo¿liwoæ w³¹czyæ dzieci z rejonu solecznickiego
do projektu Lato z Polsk¹. Zapocz¹tkowano go z dzieæmi z Bia³orusi, w roku bie¿¹cym zosta³ on poszerzony o Ukrainê. Projekt polega
na tym, ¿e do organizacji pobytów
edukacyjnych i wypoczynku dzieci
w³¹czaj¹ siê samorz¹dy. W opinii
rozmówczyni nasze dzieci s¹ wspaniale przygotowane. Mog¹ s³u¿yæ
wzorem dla dzieci z Macierzy. W
tym dostrzega ogromn¹ rolê pedagogów. Jest przekonana, ¿e szko³a

TARNOWO PODGÓRNE

Wojciech Janczewski
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cy ma do powiedzenia pan Szymon
Melosik, dyrektor Orodka Kultury.
Przyznaje, ¿e ma dwa serca  jedno w
Tarnowie Podgórnym, drugie w Solecznikach. To dziêki niemu zrodzi³ siê
wspania³y pomys³ po³¹czenia potencja³u orkiestr dêtych obydwu miast w celu
szlifowania form podczas wspólnych
warsztatów i oczywicie wspólnych
koncertów. Muzycy z Polski z zachwytem wspominaj¹ 11 dni, które
spêdzili w ubieg³ym roku w solecznickiem. Wspó³praca orkiestr bêdzie kontynuowana, poniewa¿ nasza orkiestra
ju¿ ma na rêku zaproszenie do Tarnowa Podgórnego, ¿eby wyst¹piæ przed
tamtejsz¹ spo³ecznoci¹.

wrêcz zdumiona niesamowitym wygl¹dem i wyposa¿eniem placówki. Wie
co mówi, bo ma skalê porównawcz¹.
Niejednokrotnie odwiedza³ szko³y w
Niemczech i we Francji  jaszuñska w niczym nie ustêpuje. Zdaniem
Andrzeja Bogdañskiego partnerstwo
ju¿ dawno przerodzi³o siê w przyjañ. Od lat trwa intensywna wymiana dzieciaków. Mieszkaj¹ one w
rodzinach, które ju¿ czekaj¹ na takie
wizyty.  Przyjanie, które siê nawi¹zuj¹ w kontaktach ¯nin z Jaszunami
s¹ naprawdê trwa³e i procentuj¹, dlatego, ¿e przekszta³caj¹ siê w kontakty prywatne  dodaje rozmówca.

¯NIN

Wspó³praca z rejonem solecznickim trwa od kilku lat. Konkretne partnerstwo nawi¹zano przed piêciu laty
z gmin¹ dziewienisk¹. Co najmniej raz
w roku w powiecie radomskim goci
grupa m³odzie¿y z tej gminy: poznaje
Polskê, uczy siê historii. Dziewieniszki staraj¹ siê odwdziêczaæ.  Mówi
siê, ¿e Polak jest gocinny, ale tutaj,
w Solecznikach, przekracza to wszelkie oczekiwania  przyznaje Waldemar Trelka, wicestarosta Powiatu
Radomskiego.  Dostrzegam paradoks. Polacy z Polski musz¹ przyjechaæ do solecznickich Polaków, ¿eby
poczuæ Polskê, ¿eby j¹ pokochaæ,
doceniæ. Pan Trelka nie ukrywa, ¿e
w kraju Polacy ró¿ni¹ siê w wielu
sprawach, ale jeli chodzi o wspó³pracê z Solecznikami, ró¿ni¹ siê tylko wtedy, gdy licytuj¹ siê, kto chce
daæ wiêcej, kto chce bardziej pomóc.
 Oczywicie, mówiê to trochê fantazjuj¹c, bo ograniczone mamy mo¿liwoci finansowe i organizacyjne.
Tak¿e mamy swoje problemy, ale jeli chodzi o kierunek Soleczniki, to w
Radzie Powiatu nie ma nigdy na ten
temat sporu  dodaje. Rozmówca nie
ukrywa, ¿e oprócz wspó³pracy kulturalnej, m³odzie¿owej, oczekuje partnerstwa gospodarczego. Deklaruje
chêæ przyjêcia grupy naszych przedsiêbiorców  ludzi, którzy maj¹ pomys³ jak zarobiæ pieni¹dze, jak dawaæ
miejsca pracy.  Chcielibymy, aby
dosz³o do takiego spotkania u nas, z
naszymi przedsiêbiorcami. Samorz¹dy s¹ od tego, ¿eby swataæ te rodowiska. W tym jest wielka potrzeba
i znak czasu. Waldemar Trelka ¿artuje równie¿, ¿e symboliczne jest, i¿ jak

G³ównym punktem wspó³pracy
¯niñskiego Towarzystwa Kulturalnego s¹ Jaszuny, a to dlatego, ¿e le¿y
tam Jan niadecki, który jak wiadomo
urodzi³ siê w ¯ninie.  To w³anie historia tego rodu da³a pocz¹tek wspó³pracy, która trwa ju¿ dobrych kilkanacie lat  mówi Andrzej Bogdañski, sekretarz Towarzystwa. ¯ninianie do dzi dnia nie odst¹pili od pomys³u objêcia opiek¹ miejsca pochówku
Jana niadeckiego. Z ich pomoc¹, konsekwentnie miejsce to jest pielêgnowane. Pan Andrzej nie ukrywa, ¿e z wielkim bólem obserwuje jak niszczeje
pa³ac Baliñskich. Nie kryje równie¿
podziwu dla w³adz rejonu solecznickiego, które z determinacj¹ walcz¹ o
zdobycie rodków na jego rewitalizacjê.  Mam nadziejê, ¿e projekt ten dojdzie do skutku  dodaje pan Andrzej.
Z satysfakcj¹ stwierdza równie¿, ¿e
dostrzega ogromny postêp w Jaszunach. Zw³aszcza, je¿eli chodzi o polsk¹
szko³ê. Nie ukrywa, ¿e delegacja by³a

Andrzej Bogdañski
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w powiecie radomskim, tak w rejonie solecznickim jest po 13 gmin. Ta
pechowa trzynastka jednak nie przeszkadza w kontaktach.

BE£CHATÓW

Powiat be³chatowski i rejon solecznicki, w odró¿nieniu od powy¿szych samorz¹dów, czyni¹ pierwsze

RADOM

Marek Jasiñski

kroki w kierunku wspó³pracy. Pierwsze spotkanie nast¹pi³o w ubieg³ym
roku na forum rejonów partnerskich
w Kêtrzynie.  Przez ten rok zd¹¿ylimy poznaæ obszary zainteresowañ 
ujawnia Marek Jasiñski, wicestarosta powiatu.  Rejon solecznicki bêdzie pierwszym naszym partnerem na
Litwie. Co prawda list intencyjny nie
zosta³ jeszcze podpisany, ale pan Marek ju¿ wie, ¿e strona zechce wspó³pracowaæ w zakresie wymiany m³odzie¿y, bowiem m³odzie¿ z Polski
wrêcz powinna siê zapoznaæ z kultur¹ i tradycj¹ Ziemi Solecznickiej,
która jest pielêgnowana wzorowo.
Nasze dzieci z Domu Dziecka ju¿ goci³y w tym roku w powiecie. W sferze zainteresowañ jest równie¿ wspó³praca przedsiêbiorców, zw³aszcza z
bran¿y turystycznej. To, co mo¿e zainteresowaæ mieszkañców najwiêkszego zag³êbia paliwowo  energetycznego Polski, to du¿o ciszy i spokoju, oaza odstêpów lenych w rejonie solecznickim, gdzie mo¿na wypoczywaæ.  Jest to doskona³y rejon turystyczny. Bêdê namawia³ mieszkañców powiatu, aby w jak najwiêkszej
liczbie odwiedzali wasze tereny, spêdzali tu swoje wakacje. Mam nadziejê, ¿e pozwoli to na lepszy rozwój
bran¿y turystycznej w solecznickiem
 dodaje Marek Jasiñski.
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. Andrzej Ko³osowski

OWIATA

Celem  szko³a z klas¹

W nowym roku szkolnym do szkó³ rejonu solecznickiego przysz³o ponad 4 tys. uczniów. Pierwsze
klasy s¹ bardziej liczne ni¿ przed rokiem, s¹ te¿ klasy przygotowawcze  a to pewny narybek na
przysz³e lata. Pierwszego wrzenia w szko³ach by³o bardzo gwarno, uroczycie i radonie. Jak co
roku, do ka¿dej placówki z ¿yczeniami dla uczniów, rodziców i nauczycieli udali siê przedstawiciele
samorz¹du: mer i wicemer, dyrekcja administracji, kierownicy wydzia³ów, radni.

P

odczas konferencji dyrektorów
placówek edukacyjnych rejonu,
która odby³a siê tu¿ przed rozpoczêciem nowego roku szkolnego, przedstawione zosta³y wyniki egzaminów
maturalnych oraz wstêpne wyniki rekrutacji na wy¿sze studia. Tegoroczni absolwenci szkó³ rejonu solecznickiego wietnie zdali maturê.  W szko³ach im. Baliñskiego i Orzeszkowej
wszyscy maturzyci w stu procentach zdali wybrane egzaminy  z satysfakcj¹ odnotowuje Regina Markiewicz, kierowniczka wydzia³u owiaty rejonu solecznickiego. W skali rejonu stuprocentowo z³o¿one zosta³y
egzaminy z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, chemii, technologii
informacyjnych, w 96 %  z historii,
95,5 %  z biologii, 82 %  z jêzyka
litewskiego ojczystego, 86 %  z litewskiego pañstwowego, 92 %  z
matematyki.
Dobre wyniki prze³o¿y³y siê na
pomyln¹ rekrutacjê na studia. Ze
wstêpnych obliczeñ wynika, ¿e ok.
60 proc. tegorocznych absolwentów
rejonowych szkó³ zdoby³o indeksy
wy¿szych uczelni. W Gimnazjum im.
niadeckiego wskanik przekracza 80
%, w Turgielskiej Szkole redniej im.
Brzostowskiego  75 %, w Jaszuñskiej im. Baliñskiego  66 %.
Czêæ m³odzie¿y bêdzie studiowa³a w Polsce. S¹ to osoby, które uzyska³y stypendia MEN. Przydatne s¹
równie¿ kontakty samorz¹du, dziêki
którym ponad 20 osobowa grupa od
padziernika rozpocznie naukê w
Wy¿szej Szkole Agrobiznesu w
£om¿y. Jednak zdecydowana wiêkszoæ polskiej m³odzie¿y z rejonu solecznickiego bêdzie studiowa³a na Litwie: na Uniwersytecie Wileñskim,
Uniwersytecie im. Romera, Uniwersytecie Pedagogicznym, Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.
Regina Markiewicz zapewnia, ¿e
wiedza z jêzyka litewskiego, któr¹
m³odzie¿ dostaje w szkole, pozwala
na podjêcie studiów w jêzyku litew-

Pocz¹tek roku szkolnego w Ejszyszkach

skim.  Egzaminy maturalne s¹ przecie¿ jednakowe dla wszystkich, niezale¿nie od tego, w jakim jêzyku siê
uczyli. M³odzie¿ zdaje z tego sprawê,
nauczyciele maj¹ tego wiadomoæ,
pracuj¹ i to daje zamierzone efekty.

PRZYTULNIE
I NOWOCZENIE

Mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz uwa¿a, ¿e troska o
szkolnictwo jest obowi¹zkiem samorz¹du.  Tak dot¹d deklarowalimy i
to siê nie zmienia  priorytetem naszej dzia³alnoci samorz¹dowej jest
owiata. Te obietnice s¹ poparte konkretnymi dzia³aniami. Pracujemy z
myl¹ o stworzeniu dobrej, nowoczesnej bazy dydaktycznej.
Ok. 7 mln litów zainwestowano
w roku 2011 w modernizacjê budynków szkó³ i przedszkoli w rejonie solecznickim. S¹ to rodki z ró¿nych
róde³  funduszy unijnych, rz¹dowych, z Polski, jak równie¿ z bud¿etu samorz¹dowego.  Pe³na renowacja zosta³a przeprowadzona w przedszkolu Promyczek w Ejszyszkach,
w polskim i litewskim przedszkolach
w Solecznikach, w szkole polskiej i
litewskiej w Dziewieniszkach  wymienia mer.  Teraz budowlañcy
wchodz¹ do szko³y w Wersoce,

przedszkola w Janczunach, które zostanie przekszta³cone w centrum
wspólnoty lokalnej. Kontynuujemy
prace w Butrymañskiej Szkole redniej im. Krepsztul, Podborskiej Szkole Podstawowej. S³owem, wiele konkretnych dzia³añ, dziêki którym dzieci bêd¹ mia³y ciep³o, przytulnie i nowoczenie.
Regina Markiewicz potwierdza, ¿e
placówki owiatowe powita³y
uczniów odnowione, uporz¹dkowane, teraz kolej na obiekty sportowe,
pod tym wzglêdem przyda³aby siê
szko³om lepsza baza.  W Solecznikach powsta³ nowy kort, plac do gry
w koszykówkê, ale nie mamy stadionu ze sztuczn¹ nawierzchni¹, dró¿ki
biegowe wymagaj¹ renowacji.
Przyznaje zarazem, ¿e dziêki udzia³owi w projektach europejskich szko³y poprawiaj¹ bazê sportow¹. Jako
przyk³ad i wzór do naladowania mo¿e
tu s³u¿yæ Szko³a rednia im. Narbutta w Kolenikach. W ka¿dym b¹d
razie w samorz¹dzie myl¹ teraz o
poprawie warunków do uprawiania w
szko³ach sportu  to zadanie na najbli¿sz¹ przysz³oæ.
Zapytana o kadrê pedagogiczn¹,
kierowniczka wydzia³u owiaty poDokoñczenie na str. 10
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AKTUALIA

Przegl¹d wydarzeñ  wrzesieñ
l W dniach 3-4 wrzenia zespó³
Znad Mereczanki wzi¹³ udzia³ w
XIX Jesiennych Prezentacjach Kulturalnych w Zbójnie (powiat ³om¿yñski).
W dniach 9-11 wrzenia zespó³ koncertowa³ w Gminie Ma³a Wie (województwo mazowieckie) podczas XIII
Dni Gminy. Odby³a siê tam równie¿
prezentacja lokalnego rêkodzie³a i twórczoci artystycznej oraz poczêstunek
regionalny z Wileñszczyzny.
l 4 wrzenia w Ejszyszkach odby³y siê imprezy w ramach Dni Dziedzictwa ¯ydowskiego Witaj¹c przysz³oæ. Dla chêtnych zosta³a zorganizowana wycieczka pt. Zachowane dziedzictwo ¿ydowskie w Ejszyszkach, w Gimnazjum im. Stanislovasa Rapolionisa odby³a siê konferencja
naukowa, powiêcona dziedzictwu
¿ydowskiemu Ziemi Ejszyskiej, wy-

stawa fotografii Kiedy brzmia³ jeszcze s¹siedzki jidysz, projekt eduka.
cyjny Ony Biveiniene i Sauliusa
Berinisa ¯ydzi mojej ziemi z wywietleniem urywków z filmów dokumentalnych ¯egnaj, Jeruzalem i
Zmartwienie. Imprezê uwietni³y
wystêpy wychowanków i nauczycieli
Ejszyskiej Szko³y Muzycznej. W spotkaniach uczestniczyli wicemer rejonu solecznickiego Andrzej Andruszkiewicz, pose³ na Sejm RL Emanuelis
Zingeris, starosta gminy ejszyskiej
Tadeusz Zimiñski.
l 6 wrzenia samorz¹d rejonu
solecznickiego odwiedzi³a delegacja
powiatu tczewskiego na czele ze starost¹ Józefem Puczyñskim. Spotkanie by³o powiêcone wspó³pracy
pomiêdzy placówkami opieki spo³ecznej rejonu solecznickiego i powiatu tczewskiego, który od lat opie-
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kuje siê Domem Dziecka w Solecznikach i Domem Opieki w Czu¿ekampiach. W roku bie¿¹cym zosta³y nawi¹zane kontakty partnerskie z solecznick¹ stra¿¹ po¿arn¹.
l 8 wrzenia rejon solecznicki odwiedzi³a delegacja województwa warmiñsko-mazurskiego i Urzêdu Pracy

w Olsztynie. Gocie odwiedzili solecznick¹ filiê Wileñskiej Terytorialnej
Gie³dy Pracy, zapoznali siê z aktualn¹
sytuacj¹ na rynku pracy w rejonie
solecznickim, dzia³aniami podejmowanymi w rejonie na rzecz zmniejszenia
bezrobocia. Sekretarz województwa
warmiñsko-mazurskiego Janusz Smoliñski w imieniu w³adz z³o¿y³ samorz¹dowi solecznickiemu propozycjê
nawi¹zania cis³ej wspó³pracy. Polska
delegacja odwiedzi³a przedsiêbiorstwa
Eisiga w Ejszyszkach oraz jaszuñsk¹ spó³kê Actas.
l 11 wrzenia odby³ siê VIII Miêdzynarodowy Maraton Wileñski z
udzia³em ponad 1,3 tys. biegaczy z 32
pañstw wiata. Lekkoatletka z Solecz-

nik Renata Siluk zajê³a III miejsce z
wynikiem 3 godz. 20 min. 51 sek.
l W dniach 11-13 wrzenia delegacja gminy turgielskiej na czele ze
starost¹ Wojciechem Jurgielewiczem
na zaproszenie starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jana
¯ychliñskiego goci³a w Warszawie,
uczestniczy³a w organizowanym
przez powiat Eko-Pikniku, ponadto
omówione zosta³y plany wspó³pracy, która liczy ju¿ trzy lata. Dziêki
wspólnej inicjatywie w³adz Powiatu
Warszawskiego Zachodniego oraz
gmin wchodz¹cych w sk³ad powiatu dzieci z Turgiel i okolic odpoczywa³y na obozie letnim ko³o Warszawy. Trzy lata temu partnerzy z Polski sprezentowali Szkole redniej im.
Paw³a Ksawerego Brzostowskiego w

Turgielach pomoce naukowe, farby
do odnowienia budynku oraz tablice
multimedialne. Podczas pobytu turgielan w Warszawie przekazali nowoczesne oprogramowanie multimedialne do tablic.
l 13 wrzenia w siedzibie Solecznickiej Grupy Dzia³ania Lokalnego
podpisane zosta³y pierwsze umowy w
sprawie realizacji projektów w ramach
Strategii rozwoju miejscowoci wiejskich rejonu solecznickiego na
ogóln¹ kwotê 2 419 020,00 litów. S¹
to projekty modernizacji wodoci¹gu
we wsi Kiejdzie, urz¹dzenia boiska w
Kolenikach, zainstalowania piorunochronów w Rudnikach, urz¹dzenia
strefy rekreacyjnej we wsi Rakliszki,
rekonstrukcji parku w Ejszyszkach
przy ul. Raduñskiej, dostosowania
obiektów dziedzictwa kulturowego na

AKTUALIA
terenie by³ej Republiki Paw³owskiej do
potrzeb turystycznych.
l W dniach 14-16 wrzenia pianista, kompozytor i dyrygent Marcin
Dominik G³uch poprowadzi³ w Szkole
Sztuk Piêknych im. S. Moniuszki w

Solecznikach warsztaty pianistyczne
dla uczniów szkó³ muzycznych rejonu solecznickiego nt. ,,Praca nad
dwiêkiem, fraz¹ i zdaniem muzycznym i wp³ywem tej pracy na rozwój
wyobrani muzycznej dziecka. 16
wrzenia Marcin Dominik G³uch da³
koncert fortepianowy w Z³otej Sali
pa³acu Wagnerów.

przyjanionych z samorz¹dem gmin
z Polski, autor zdjêæ Jerzy Karpowicz oraz kuratorka wystawy Krystyna Adamowicz.
Otwarcie wystawy  Miejsca pamiêci narodowej na Ziemi Wileñskiej
uwietni³ wystêp pianisty, dyrygenta, kompozytora Marcina Dominika
G³ucha.
l 17 wrzenia w Turgielach odby³y siê przedsiêwziêcia edukacyjne
w ramach Dni Dziedzictwa Europejskiego, podczas których dr Neringa
.
Markauskaite zapozna³a zainteresowanych z malarstwem ciennym kocio³a Wniebowziêcia NMP w Turgielach, natomiast Lucja Jurgielewicz,
dyrektorka Szko³y redniej im. Brzostowskiego w Turgielach opowiedzia³a o dziejach Rzeczypospolitej Paw-

l W dniach 16-21 wrzenia s³uchaczki dzia³aj¹cej w Solecznikach
Polskiej Akademii Teatru Niezale¿nego ze spektaklem Ojczyzny szukania wg Doliny Issy Czes³awa Mi³osza wyst¹pi³y w Trójmiecie, m.in.
podczas uroczystej inauguracji sezonu artystycznego Sopockiej Sceny
off de Bicz.
l 17 wrzenia w Solecznickim
Centrum Kultury otwarta zosta³a
wystawa fotograficzna Jerzego Karpowicza Miejsca pamiêci narodowej na Ziemi Wileñskiej. Ekspozycja ma charakter edukacyjny, ukazuje szerokie t³o historyczne bohaterskiej walki i zbiorowego wysi³ku
obroñców Wileñszczyzny. Na wernisa¿u obecni byli liczni gocie z za-

³owskiej, s³ynnej w 18-wieku w ca³ej
Europie dziêki przeprowadzonym tu
reformom.
l 24 wrzenia spotkania imprezy
w ramach Dni Dziedzictwa Europejskiego odby³y siê w Jaszunach. Odczyty powiêcone ochronie historycznych pa³aców i parków wyg³osili naukowcy, historycy. O dziedzictwie
kulturalnym, które jest obok nas,
mówi³ Kazimierz Karpicz, dyrektor
Szko³y redniej im. Baliñskiego. Oprawê artystyczn¹ przygotowali uczniowie jaszuñskich szkó³.
l 25 wrzenia imprezy w ramach Dni Dziedzictwa Europejskiego odby³y siê w pa³acu Wagnerów
w Solecznikach, który jest obecnie

siedzib¹ Szko³y Sztuk Piêknych im.
Moniuszki. Tematem odczytów by³o
dziedzictwo kulturowe rodów magnackich WKL. Uczniowie Gimnazjum im. niadeckiego wystawili
przedstawienie powiêcone znanym postaciom, które rozs³awi³y
Ziemiê Solecznick¹  Janowi niadeckiemu, Adamowi Mickiewiczowi, Wagnerom, Annie Krepsztul.
Wyst¹pi³a orkiestra dêta Szko³y
Sztuk Piêknych im. Moniuszki (kier.
Rimantas Rutkauskas). Uczestnicy
imprezy wziêli udzia³ równie¿ w
uroczystym otwarciu odnowionego
parku wokó³ pa³acu.
l Serwis internetowy samorz¹du rejonu solecznickiego www.salcininkai.lt zosta³ wymieniony w dziesi¹tce najlepszych portali instytucji
pañstwowych i samorz¹dowych Litwy. Na zlecenie Komitetu Rozwoju
Spo³eczeñstwa informacyjnego Europejski Instytut Badañ Miêdzydyscyplinarnych wykona³ badania na
temat tego, jak radz¹ sobie ró¿ne
instytucje w przestrzeni wirtualnej,
jak udaje im siê docieraæ z informacj¹
o swojej dzia³alnoci do mieszkañców. W 2011 roku eksperci ocenili
906 portali internetowych. Najlepsze
wed³ug ekspertów s¹ witryny ministerstw gospodarki i spraw wewnêtrznych. Wród 60 samorz¹dów
www.salcininkai.lt jest na drugim
miejscu, po stronach internetowych
Wilna i Po³¹gi, które zebra³y 98,2
proc. Strona internetowa samorz¹du rejonu solecznickiego w 96,4

proc. odpowiada ogólnym wymaganiom dla stron internetowych instytucji pañstwowych i placówek samorz¹dowych.
Opr. Barbara Sosno
Fot. Andrzej Ko³osowski
oraz www.salcininkai.lt
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OWIATA

Celem  szko³a z klas¹
Dokoñczenie ze str. 7
wiedzia³a, ¿e pod tym wzglêdem
obecnie problemu nie ma. Przed 1
wrzenia do wydzia³u owiaty, dyrekcji szkó³ zg³asza³o siê sporo osób z
pytaniem o wolne etaty. Zatrudnionych
zosta³o 25 osób, w tym 13 m³odych
specjalistów. Kadra pedagogiczna rejonu odm³adza siê, a podstawê stanowi¹ dowiadczeni nauczyciele, w wieku 45-50 lat.

ZM¥CONA RADOÆ

Radoæ, która zawsze towarzyszy
wiêtu Pierwszego Dzwonka, przyæmi³a sytuacja, jaka powsta³a w szkolnictwie polskim, jak równie¿ rosyjskim, w zwi¹zku z przyjêciem Ustawy o owiacie. Nowy rok szkolny
przyniós³ bowiem zmiany zwi¹zane z
wprowadzeniem nauczania po litewsku historii, geografii, nauki o spo³eczeñstwie, uczniowie zaczêli siê te¿
uczyæ litewskiego wed³ug takich samych programów jak w szko³ach litewskich, ¿eby ju¿ w 2013 roku sk³adaæ jednakowy egzamin. Zmiany te
zosta³y wprowadzone wbrew woli
spo³ecznoci polskiej, bez przeanalizowania ewentualnych nastêpstw. Nie
pomog³o ponad 60 tys. podpisów zebranych przez rodziców, listy do ministerstwa owiaty z konkretnymi
propozycjami rozwi¹zania spornych
punktów ustawy, wiece i pikiety. W
tej sytuacji zapad³a decyzja o zakrojonej na szerok¹ skalê akcji. W szko³ach powsta³y komitety strajkowe.
Rodzice zadecydowali, ¿e 2 wrzenia
w znak protestu przeciwko narzuconym odgórnie zmianom nie puszcz¹
dzieci do szko³y. Tego dnia przed
Urzêdem Prezydenta odby³ siê wiec
protestacyjny zorganizowany przez
Forum Rodziców Szkó³ Polskich,
uczestniczy³o w nim ponad 3 tys.
osób. Dwa dni póniej, 4 wrzenia na
Litwê przyby³ premier Polski Donald
Tusk. Najpierw w Po³¹dze spotka³ siê
z premierem Litwy Andriusem Kubiliusem, nastêpnie w Wilnie, w kociele w. Teresy  z rodakami, uczestniczy³ we mszy w. Zwracaj¹c siê, do
zebranych powiedzia³, ¿e Polska jest
winna swoim rodakom opiekê i
wsparcie wtedy, kiedy tego potrzebuj¹. W czasie rozmowy z premie-
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rem Litwy podjêta zosta³a decyzja o
powo³aniu zespo³u ekspertów, który
ma wypracowaæ warunki dzia³ania
nowej ustawy. We wrzeniu eksperci
spotkali siê w dwukrotnie, najpierw
w Druskienikach, nastêpnie w Warszawie. Polskiemu zespo³owi przewodniczy³ podsekretarz stanu w MEN
Miros³aw Sielatycki, litewskiemu 
wiceminister owiaty i nauki Vaidas
Bacys, spo³ecznoæ polsk¹ reprezentowali Józef Kwiatkowski, prezes
Stowarzyszenia Nauczycieli Macierz
Szkolna i Czes³aw Dawidowicz, dyrektor gimnazjum im. Mickiewicza w
Wilnie. Eksperci ustalili, ¿e choæ forma egzaminu dojrza³oci  czyli wypracowanie  bêdzie taka sama dla
wszystkich zdaj¹cych, to kryteria oceny egzaminu w okresie przejciowym
bêd¹ ró¿ne, zostanie wprowadzony 8
letni okres przejciowy w ujednolicaniu ocen z jêzyka litewskiego na maturach z jêzyka litewskiego. Komitet
Ocen Pañstwowego Centrum Egzaminacyjnego uzupe³niony o przedstawicieli reprezentuj¹cych zainteresowane
mniejszoci narodowe bêdzie corocznie analizowa³ wyniki egzaminów maturalnych i na ich podstawie bêdzie
przedk³ada³ propozycje doskonalenia
kryteriów norm ocen, tak by nie by³y
one krzywdz¹ce dla polskich uczniów.
Strona litewska zgodzi³a siê na zmniejszenie z 10 do 7 liczby uczniów przy
kompletowaniu XI  XII klas w miejscowociach, gdzie dzia³aj¹ dwie szko³y rednie, np. polska i litewska. Eksperci maj¹ jeszcze ustaliæ, czy istnieje mo¿liwoæ zastosowania tej normy
w klasach od V do X.
Rodziców uczniów polskich szkó³

wynik spotkania nie zadowoli³, dlatego 23 wrzenia odby³ siê kolejny
wiec, tym razem przed Sejmem Litwy. Zgromadzeni ¿¹dali nauczania w
szko³ach mniejszoci narodowych
wszystkich przedmiotów w jêzyku
ojczystym; anulowania ujednolicenia
egzaminu z jêzyka litewskiego jako
ojczystego i pañstwowego; równego
traktowania szkó³ z pañstwowym jêzykiem nauczania ze szko³ami mniejszoci narodowych.

PRIORYTETEM 
JAKOÆ NAUCZANIA

Nowy rok szkolny rozpocz¹³ siê
wiêc nie tak, jak powinien, co nie
oznacza bynajmniej, ¿e szko³y zaniecha³y swoich obowi¹zków. Priorytety na nowy rok szkolny, to jak powiedzia³a Regina Markiewicz, przede
wszystkim  jakoæ nauczania, a ponadto  nauczanie jêzyka pañstwowego na wysokim poziomie i zachowanie to¿samoci narodowej.
Mer Zdzis³aw Palewicz uwa¿a, ¿e
celem szko³y jest skupianie wokó³ siebie ca³ej lokalnej spo³ecznoci.  Nie
mo¿e byæ tak, ¿e jest tylko dla
uczniów i nauczycieli, a gdzie w
odosobnieniu jest reszta mieszkañców miejscowoci. Szko³a musi byæ
orodkiem kultury, ma s³u¿yæ ca³ej
spo³ecznoci, ³¹czyæ poprzez m³odzie¿, rodziców, spo³eczników. Musi
mieæ swoje tradycje, które na d³u¿sz¹
metê daj¹ wiarê, ¿e razem mo¿emy
wiele zdzia³aæ. To musi byæ SZKO£A Z KLAS¥, ¿eby ka¿dy, kto j¹
ukoñczy³, by³ z tego dumny.
Barbara Sosno
Fot. www.salcininkai.lt

Kto nabyt¹ wiedzê pielêgnuje, a now¹ bez ustanku
zdobywa, ten mo¿e byæ nauczycielem innych.
Konfucjusz

Z okazji Dnia Nauczyciela sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia wielu sukcesów zawodowych, by nie zabrak³o Wam zapa³u do kszta³towania sumieñ, abycie uczyli pokonywania
z³a i kierowania siê w ¿yciu tylko dobrem. Potrzebne s¹ nam wzorce i Wy, drodzy Nauczyciele,
jestecie takimi wzorcami. ¯yczê, by podejmowany
przez Was trud by³ ród³em satysfakcji i spo³ecznego uznania.
Zdzis³aw Palewicz, Mer rejonu solecznickiego
Prezes Solecznickiego Oddzia³u ZPL

RELIGIA

Misja na Filipinach
Misja, jest to pos³annictwo, wa¿ne odpowiedzialne zadanie do
spe³nienia. Ju¿ min¹³ rok, gdy us³ysza³em od prze³o¿onych, ¿e
mam wyruszyæ na Filipiny. Emocje by³y niesamowite. Czu³em radoæ, bo rozbrzmiewa³y we mnie s³owa Jezusa: Idcie na ca³y
wiat i g³ocie Ewangeliê. Czu³em te¿ pewien strach, bo wyje¿d¿a³em tam, gdzie nie zna³em ani obyczajów, ani jêzyka, musia³em znowu zaczynaæ od pocz¹tku, od zera. Ale bêd¹c pos³uszny Kocio³owi, który mnie wzywa³ na now¹ ziemiê, wyruszy³em
tam, gdzie moje serce i pamiêæ pozostanie na zawsze.

A

rchipelag Filipiñski stanowi 7110
wysp, 95 % terytorium jest zamieszkane przez 80 milionów ludzi,
sk¹d 20 milionów mieszka w stolicy
kraju Metro Manila. 85 % ludnoci stanowi¹ chrzecijanie, sk¹d reszta jest
muzu³mañska, zamieszkuj¹ca na wyspie Mindanao.
Bardzo du¿a iloæ ludnoci z prowincji emigruje do wielkich miast,
gdzie organizuj¹ siedliska buduj¹c
malutkie domy z kartonu lub roliny
bamboo. Na zachodzie s¹ czêsto nazywane slumsami. Ci ludzie s¹ skazani na bezrobocie, g³ód i epidemie.
Wiêkszoæ dzieci nie ma i nie bêdzie
mia³a ¿adnej przysz³oci, ca³e swoje
¿ycie spêdz¹ na mietniskach w poszukiwaniu ¿ywnoci dla siebie i dla
swoich rodzin.
U nas ma³o siê mówi o krajach
azjatyckich, o ich problemach, o cierpi¹cym narodzie, gdzie ludzie s¹ pozbawieni najmniejszych rzeczy, aby
przynajmniej ¿yæ godnie tak jak przystoi cz³owiekowi. Nikt te¿ nie mówi
o Filipinach i o narodzie, który pok³ada swoj¹ ufnoæ w Bogu pomimo

tak wielkich trudnoci ¿yciowych, o
narodzie, który umie cierpieæ i wierzyæ w lepsze czasy. Ten kraj by³ dla
mnie szko³¹ ¿ycia, to on mi pomóg³
dotkn¹æ prawdziwej wiary, tej codziennej, która nie ustaje, to on mi
pomóg³ zobaczyæ cz³owieka a w nim
Jezusa cierpi¹cego. To tu zobaczy³em
prawdziw¹ ludzk¹ radoæ, która nie
wyp³ywa z posiadania, ale z tego, ¿e
siê po prostu ¿yje.
Bêd¹c na tej Filipiñskiej Ziemi, zrozumia³em, jak wa¿ny jest umiech,
dotyk, szacunek, dobroæ i ¿yczliwoæ
dla ludzi, a zw³aszcza dla dzieci, które
dowiadczaj¹c tego wszystkiego naprawdê czuj¹, ¿e komu s¹ potrzebne.
Widzia³em dzieci p³acz¹ce, ale te¿
umiechaj¹ce siê do mnie. P³acz¹ce,
bo czuj¹ siê nie potrzebne, wykrelone ze spo³eczeñstwa i w ogóle nie
maj¹ce ¿adnej nadziei na dalsze ¿ycie.
Umiechaj¹ce siê, bo w obcowaniu z
kim, kto ich przyjmuje takimi, jacy
s¹ i nie gardzi nimi, czuj¹ ¿e ¿yj¹ i przez
to rozumiej¹, ¿e Bóg jest dobry.
Przemieszczaj¹c siê z wyspy na
wyspê, widzia³em wiele osób dotkniê-

tych mizeri¹ i pyta³em siebie, gdzie jest
Bóg? Czy on tego nie widzi? Mo¿e
ju¿ zapomnia³ o istnieniu ludzkim? Na
te pytania mog³em odpowiedzieæ sobie wtedy, gdy zbli¿y³em siê do tych
braci i sióstr, dziel¹c wspólny posi³ek, dom, pracuj¹c razem, spêdzaj¹c czas na modlitwie. Wtedy zrozumia³em, ¿e Bóg jest, jest w ka¿dej
cierpi¹cej osobie i czeka na kogo,
kto ma otwarte serca i gotowe rêce
do pracy i s³u¿by. Powiedzia³, bowiem: Wszystko cocie uczynili
tym najmniejszym, mniecie uczynili. Bêd¹c z tym narodem, nauczy³em
siê kochaæ, bo kto kocha nic w zamian nie potrzebuje, jest siê tylko jak
chleb, tak ja mówi³ wiêty Albert
Chmielowski, aby ka¿dy bra³ sobie
kawa³ek i móg³by byæ nasycony.
Jako zakonnicy pracowalimy z
wieloma osobami, ale jeszcze wiêksza
iloæ ludzi jest opuszczona z braku
ksiê¿y, sióstr zakonnych i ludzi dobrej
woli, aby móc ich wesprzeæ materialnie i duchowo. Na ca³ym wiecie panuje kryzys powo³añ, wiêc módlmy siê
razem do dobrego Pasterza, aby móg³
pos³aæ du¿o ludzi m³odych, z naszych
parafii, na swoje ¿niwo. Niech ta modlitwa bêdzie naszym codziennym obowi¹zkiem, promy Go gor¹co, a na
pewno nas wys³ucha.
Odlatuj¹c w rodku nocy z Filipin
do Europy zobaczy³em przez okno samolotu b³yszcz¹ce wiat³a owiecaj¹ce stolicê kraju, w których widzia³em ka¿d¹ twarz napotkan¹ w czasie
mego pobytu na tej ziemi, która mi
cicho mówi³a: Wielkie Bóg zap³aæ,
pozostaniesz ty i naród, od którego
pochodzisz zapisany na wieki w naszych sercach. Salamat Po!
brat Rajmund Juro³ajæ SNMN
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SYLWETKA

¯ycie oddane trzem szko³om
Ca³e ¿ycie zawodowe powiêci³a pracy w owiacie polskiej
rejonu solecznickiego. Od pocz¹tku pracy pedagogicznej stara³a
siê braæ czynny udzia³ w ¿yciu spo³ecznym, szczególny wysi³ek
kieruj¹c na spo³eczn¹ pracê z m³odzie¿¹ szkoln¹. Do dzisiaj jeden
ze swoich najwiêkszych sukcesów uwa¿a udzia³ w za³o¿eniu i
rozwoju zespo³u folklorystycznego Kwiaty Polskie Ejszyskiego
Gimnazjum. Placówki, która sta³a siê dla niej nie tylko Alma
Mater, ale i drug¹ rodzin¹.

PO SZKOLE
NA KOREPETYCJE

Rodowita ejszyszczanka Waleria
Walicka, z domu Sumorok, urodzi³a
siê w po³o¿onym na granicy miasta
zacianku Okle. Bêd¹c jedyn¹ pociech¹ w rodzinie ros³a otulona mi³oci¹ rodziców  ojca Micha³a i mamy
Marii. Rodzice przywi¹zywali wielk¹
wagê nie tylko do nauki, ale i do pielêgnowania w córce mi³oci do jêzyka ojczystego i kultury polskiej.
 W pierwszej po³owie lat 50. w
Ejszyszkach dzia³a³a tylko szko³a rednia z rosyjskim jêzykiem. My, Polacy,
nie mielimy wyboru, gdzie zdobywaæ
maturê, niemniej jednak d¹¿ylimy do
nauki w jêzyku ojczystym. By³o to
mo¿liwe zawdziêczaj¹c lekcjom prywatnym z jêzyka polskiego i literatury,
których we w³asnym domu udziela³a
chêtnym pani Zofia Galiñ. To dziêki niej
potrafi³am dobrze nauczyæ siê jêzyka
ojczystego, blisko poznaæ nasz¹ literaturê  mówi pani Waleria.
W kilka miesiêcy po zdobyciu
matury, jesieni¹ 1954 roku, by³a
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uczennica wst¹pi³a do Szko³y Pedagogicznej w Nowej Wilejce, któr¹ nie
bez podstaw nazywano kuni¹ szkolnictwa polskiego na Litwie. Wybra³a zaoczny kierunek studiów, który
umo¿liwia³ ³¹czenie nauki z prac¹.

PIERWSZE
DOWIADCZENIA
ZAWODOWE

Studentka-nauczycielka zosta³a
skierowana do pracy w Purwiañskiej
Szkole Podstawowej z polskim jêzykiem nauczania. Wiejska szko³a posiada³a liczne klasy, co w latach powojennych by³o niemal¿e powszechnym zjawiskiem. Innym znakiem tamtych czasów by³o równie¿ to, ¿e czêæ
uczniów, by³a niewiele m³odsza od samej pani nauczyciel. Wychowana w poszanowaniu do starszego pokolenia i nauczycieli m³odzie¿ nie sprawia³a trudnoci w pracy. Problemem by³ brak
pomocy pogl¹dowych i podrêczników,
co wymaga³o od nauczyciela wiêkszego nak³adu pracy samodzielnej.
 Mimo wszystkich niedogodnoci dzieci cechowa³a chêæ do nauki,

do udzia³u w ¿yciu spo³ecznym
szko³y i wsi. Wieczorami bardzo
czêsto zbieralimy siê razem i szykowalimy przedstawienia amatorskie, z którymi wystêpowalimy
przed miejscow¹ publicznoci¹. Jesieni¹ i wiosn¹ doje¿d¿a³am do Purwian rowerem albo chodzi³am pieszo, za zim¹ mieszka³am we wsi.
Wiêc, takich zimowych przedstawieñ by³o chyba najwiêcej  wspomina W. Walicka.
Po szeciu latach pracy w Purwianach, jako dyplomowany pedagog
podjê³a pracê w polskiej szkole pocz¹tkowej w Podwarañcach. Wiejska
szkó³ka mieci³a siê w zwyk³ym
domu prywatnym i w zwi¹zku z bra-

SYLWETKA
kiem pomieszczeñ dla klas, nauka w
niej odbywa³a siê na dwie zmiany. Z
biegiem lat miejscowy ko³choz wybudowa³ wówczas najlepsz¹ w rejonie now¹ szko³ê pocz¹tkow¹. Nowy
gmach sprzyja³ doskonaleniu procesu nauczania.
 Przez trzy lata z rzêdu nasza
szko³a by³a uznawana za najlepsz¹
szko³ê pocz¹tkow¹ w rejonie solecznickim, ja za otrzyma³am wyró¿nienie przodownika owiaty. To by³
wspania³y okres mojego zycia. Z wielkim ¿alem mylê o tym, ¿e dzisiaj piêkny gmach szko³y stoi pusty. Ni¿ demograficzny po³o¿y³ kres historii Podwarañskiej Szko³y Pocz¹tkowej 
mówi pani Waleria.

CHOREOGRAF
Z ZAMI£OWANIA

W 1977 roku dowiadczona nauczycielka powróci³a do Szko³y redniej Nr 1 w Ejszyszkach. Wówczas
by³a to trójjêzyczna placówka owiatowa, w której dzia³a³y klasy z polskim, litewskim i rosyjskim jêzykami
nauczania. Przez pierwsze lata uczy³a historii w rosyjskim oddziale szko³y, by³a wychowawc¹ klasowym. Do
dzisiaj z dum¹ mówi o swojej pierwszej klasie maturalnej, wiêkszoæ
uczniów której zdoby³o wy¿sze wykszta³cenie i w pe³ni zrealizowa³o siê
w ¿yciu zawodowym.
Po wybudowaniu w Ejszyszkach
gmachu rosyjskiej szko³y, dok¹d przenios³y siê rosyjskie i litewskie klasy,
Szko³a rednia Nr1 w Ejszyszkach
zosta³a prawdziwie polsk¹ szko³¹.
Zacz¹³ siê nowy etap w jej historii,
nowy etap dowiadczeñ pedagogicznych nast¹pi³ te¿ w ¿yciu pani Walerii. W 1988 roku w szkole powsta³
dzieciêcy zespó³ folklorystyczny
Kwiaty Polskie. W tym samym
roku w rejonie solecznickim za³o¿ono oddzia³ Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego Polaków na Litwie.
W miasteczku, s³ynnym ze swoich
polskich korzeni i tradycji powstanie polskiego dzieciêcego zespo³u
folklorystycznego by³o oczywicie
nieuniknione. Inicjatorami za³o¿enia
zespo³u by³y nauczycielki Józefa
Chorocin (kierownik zespo³u), Waleria Walicka (choreograf) oraz Rozalia Juchniewicz (opracowanie literackie). Inicjatywa pedagogów spotka³a siê z wielkim poparciem ze stro-

ny ówczesnego dyrektora placówki
Henryka Fedorowicza oraz rodziców.
 Nie musielimy nikogo z
uczniów namawiaæ do uczestnictwa
w zespole, dzieci zg³asza³y siê same.
Z kole¿ankami podzieli³ymy obowi¹zki, która za co odpowiada  mnie
przypad³y tañce, które lubi³am od dzieciñstwa. Oczywicie nie mia³am zawodowego wykszta³cenia choreograficznego, w zwi¹zku z czym musia³am poszerzaæ swoj¹ wiedzê na warsztatach i kursach tanecznych. Wspólnym wysi³kiem rodziców i nauczycieli
uszylimy stroje krakowskie, w których nasz zespó³ zacz¹³ wystêpowaæ

z pierwszymi koncertami na Litwie i
w Polsce  powiedzia³a pani Waleria,
która zespo³owi Kwiaty Polskie
powieci³a jedenacie lat pracy.
W ci¹gu kolejnych lat dzia³alnoci
zespó³ da³ kilkaset koncertów zarówno w swoim miasteczku jak i na Wileñszczynie oraz w Polsce. Niejednokrotnie z powodzeniem bra³ udzia³
w festiwalach muzycznych, zdobywaj¹c nagrody i wyró¿nienia. Z biegiem czasu czêæ jego cz³onków zasili³a doros³y zespó³ Ejszyszanie,
inni do³¹czyli do kadry pedagogicznej
polskiego gimnazjum w Ejszyszkach.
W 2002 roku pani Waleria zosta³a
odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zas³ugi
dla owiaty i wychowania.

STUDENTKA I POETKA

Przed kilku laty, po ponad pó³ wieku pracy w owiacie, pani Waleria
po¿egna³a siê z zawodem. Od po³owy lat 90. jest mieszkank¹ Solecznik, dok¹d przenios³a siê po mierci
mamy i ma³¿onka, by mieszkaæ bli¿ej dzieci i wnuków. Przyzwyczajona do aktywnego trybu ¿ycia nie jest
biern¹ emerytk¹. Aktywnie dzia³a w
Polskim Uniwersytecie Trzeciego
Wieku w Solecznikach. Odkry³a dla
siebie now¹ pasjê, któr¹ jest pisanie
wierszy. Pierwsze recytowa³a dla kolegów z uniwersytetu i rodziny. Zapisywane na razie w zeszycie wiersze
czekaj¹ na publikacjê.
Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum
Wrzesieñ 2011
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ZPL

Aktywne ko³o,
niezmienny lider
Ko³o ZPL w Kamionce powsta³o na prze³omie lat 1989 90. Chêæ zadeklarowania swojej przynale¿noci do Narodu
Polskiego, udzia³u w renesansie
polskiego ¿ycia spo³ecznego
ogarnê³a ludzi o ró¿nych zawodach, których ³¹czy³y wspólne,
wiod¹ce od Piastów korzenie.
 Pierwsze ko³a ZPL w Kamionce
zosta³y za³o¿one przez grupê aktywnych dzia³aczy, w sk³ad której oprócz
mnie wchodzili miêdzy innymi ówczesny dyrektor kamioñskiego ko³chozu
Józef Wysocki oraz dyrektor szko³y
podstawowej Leonarda Stanèikiene.
Jedne ko³o dzia³a³o w ko³chozie, drugie w szkole  wspomina prezes Jan
Mi³oszewicz, na co dzieñ starosta
gminy kamioñskiej.
Doæ szybko ko³a zaczê³y siê powiêkszaæ o nowych cz³onków: ko³chozowe  o pracowników gospodarstwa rolnego, szkolne  o nauczycieli
i personel techniczny. Po upadku ko³chozu spo³ecznicy kontynuowali dzia³alnoæ. Szkolne ko³o prze¿y³o wiele
perturbacji, a¿ siê rozwi¹za³o. Smutn¹
prawd¹ jest to, ¿e spory udzia³ w tym
mia³a jego by³a prezeska. Zamiast rozwi¹zanego  pojawi³o siê nowe 
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ko³o we wsi Kurmielany.  W gminie, która jest jedn¹ z najmniejszych
w rejonie, nie brakuje ludzi z aktywn¹
postaw¹ obywatelsk¹ i narodow¹  z
dum¹ podkrela J. Mi³oszewicz.
 Zarówno w Kamionce jak i w
Kurmielanach s¹ osoby, które generuj¹
nowe pomys³y na ¿ycie. Liczebnoæ
kó³ jest bardzo ró¿na. Wp³ywa na to
migracja, coraz wiêcej mieszkañców,
szczególnie w m³odym wieku, opuszcza rodzime wsie w poszukiwaniu pracy. Kto wyje¿d¿a do Wilna, kto za
granicê, ale zawsze jest grono naprawdê aktywnych spo³eczników. Z przyjemnoci¹ wymieniê te osoby: Danuta
i Jan Jeremienowiczowie, Janina i Kazimierz Kaspierowiczowie, Jan Jasiñski. Nie ¿a³uj¹ w³asnego wolnego czasu i wysi³ku na rzecz pracy spo³ecznej
 powiedzia³ J. Mi³oszewicz.
Ko³o nie posiada w³asnej siedziby,

ale nie mo¿e narzekaæ na brak miejsca dla organizacji spotkañ oraz imprez wi¹tecznych. Bardzo czêsto
miejscem takich spotkañ jest Sala
Imprez w Kamionce. Na pocz¹tku
2007 roku kosztem inwestycji samorz¹du solecznickiego zosta³a wyremontowana. Teraz lokalna spo³ecznoæ posiada placówkê kulturaln¹ z
piêkn¹ sal¹ koncertow¹, pokojami
zajêæ. Ludzie to doceniaj¹, chêtnie
przychodz¹ na imprezy kulturalne,
które czêsto wspólnie organizuj¹ starostwo, ko³o ZPL oraz Sala Imprez.
Do najbardziej lubianych i gromadz¹cych szerokie grono uczestników
nale¿¹ spotkania op³atkowe oraz Zapusty. ZPL owcy tradycyjnie zapraszaj¹ mieszkañców Kamionki i s¹siednich wsi na obchody polskich wi¹t
narodowych, które jeszcze bardziej
utrwalaj¹ w ludziach przywi¹zanie do
w³asnych tradycji narodowych i historii. A propos historii. W koñcu XIX
wieku w³adze carskie postanowi³y
przekszta³ciæ kamioñsk¹ kaplicê w cerkiew prawos³awn¹. Dowiedziawszy
siê o takich zamiarach, wierni rozebrali
w ci¹gu jednej nocy kaplicê, deski za
oraz inne materia³y budowlane poznosili do domów. Miejsce, w którym sta³a
kaplica zaorali i zasiali owsem. Przyby³y carski uriadnik zasta³ wie¿o
zaorane pole. Nie sposób nie oddaæ
czeci patriotyzmowi, pomys³owoci
i zorganizowaniu dawnych mieszkañców Kamionki. Nad tym, ¿eby wiernoæ tradycjom narodowym i religijnym nie zanik³a w przysz³ych pokoleniach, czuwaj¹ cz³onkowie ko³a ZPL.
Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum

ZPL

Przekazaæ tradycje m³odzie¿y
Jednym z najstarszych kó³
Zwi¹zku Polaków na Litwie w
rejonie jest ko³o dzia³aj¹ce przy
Szkole Podstawowej w Ma³ych
Solecznikach. Od samego pocz¹tku jego trzon stanowi¹ pedagodzy placówki.
Na pocz¹tku lat 90. grupa
spo³eczników na czele z nauczycielk¹ matematyki Janin¹ Sitko zjednoczy³a siê by dzia³aæ.
Trudno by³o sobie wyobraziæ, by
w zamieszka³ej w wiêkszoci
przez Polaków miejscowoci nie
by³o ko³a ZPL.
 Na pocz¹tku nasze ko³o liczy³o
tylko kilkanacie osób  nauczycieli i
pracowników technicznych szko³y.
Zaczynalimy tradycyjnie  anga¿uj¹c
rodaków we wspólna pracê na rzecz
rozwoju kultury polskiej, pielêgnowania narodowych tradycji, spucizny
kulturalnej i przekazania tych wartoci m³odemu pokoleniu, czyli naszym
uczniom  powiedzia³a Weronika Markiewicz, obecna prezes ko³a, która
przed kilkoma laty zast¹pi³a na tym stanowisku Jana Leonowicza.
Ma³e Soleczniki s³yn¹ z dawnych
dziejów i postaci, pamiêæ o których,
zdaniem cz³onków lokalnej organizacji, nale¿y przekazaæ m³odemu pokoleniu. Kiedy w³acicielami Ma³ych
Solecznik byli Hlebowiczowie, którzy
w 1560 roku wybudowali tutaj drewniany koció³, nastêpnie  Chodkiewiczowie, którzy w latach 1568-1622
koció³ ten przekszta³cili w dom modlitwy ewangelików reformowanych.
Od 1834 do 1913 roku Ma³e Soleczniki nale¿a³y do rodziny Mianowskich,
która równie¿ wiele zdzia³a³a na rzecz
miejscowoci.
W 2006 roku w Ma³ych Solecznikach odby³a siê uroczystoæ powtórnego powiêcenia odnowionych grobów rodziny Mianowskich, ostatnich
w³acicieli wsi. Z inicjatyw¹ restauracji grobów wyst¹pi³y samorz¹d
oraz Solecznicki Rejonowy Oddzia³
Zwi¹zku Polaków na Litwie. Groby
s³ynnego rodu do dzi s¹ pod opiek¹
cz³onków ko³a oraz uczniów szko³y.
Ostatni z rodu Mianowskich, Stanis³aw, uczestnik wojny polsko-bolsze-

wickiej, sêdzia s¹du okrêgowego w
Wilnie, oficer AK, opuci³ ukochan¹
Wileñszczyznê jesieni¹ 1945 roku.
Zmar³ w 1982 roku w £odzi. Obraz
swojej ma³ej Ojczyzny  Ma³ych Solecznik  w sposób poci¹gaj¹cy
przedstawi³ w pamiêtnikach pt.
,,wiat, który odszed³.
Na jednej ze cian szko³y w Ma³ych Solecznikach widnieje tablica
pami¹tkowa na czeæ rekordowego
przelotu polskiego pilota Tadeusza
Góry. 18 maja 1938 roku przelecia³
on szybowcem z lotniska w Bezmiechowej (Polska) do Ma³ych Solecznik pokonuj¹c odleg³oæ 577,8 km. Za
swój rekordowy lot jako pierwszy
pilot na wiecie otrzyma³ Medal Lilienthala, przyznany mu przez FAI 7
stycznia 1939 r.
 W swojej pracy spo³ecznej staramy siê cile wspó³pracowaæ z
miejscow¹ Sal¹ Imprez. Od ko³a po-

chodzi inicjatywa obchodów
wszystkich polskich wi¹t narodowych. Ka¿dego roku organizujemy
bo¿onarodzeniowe spotkania op³atkowe, na które zapraszamy mieszkañców wsi. Cieszymy siê, ¿e w
naszych poczynaniach aktywnie s³owem i czynem wspiera nas ks. proboszcz parafii Zdzis³aw Bochniak 
mówi prezes ko³a ZPL w Ma³ych Solecznikach.
W ostatnich latach ko³o zaczê³o siê
powiêkszaæ o m³odzie¿, co szczególnie cieszy weteranów. Jest to tym bardziej radosne i napawaj¹ce optymizmem, gdy¿ zasilaj¹ je byli wychowankowie szko³y. Wielu z nich studiuje, ale
nie chce traciæ wiêzi ze swoj¹ ma³¹
Ojczyzn¹, jej tradycjami, spucizn¹
kulturaln¹ i historyczn¹. Cel pracy ko³a
wydaje siê byæ realizowany.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
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Spe³nione marzenie
9 wrzenia w parku w Solecznikach pod strugami deszczu otworzono nowy kort tenisowy.
Mieszkañcy, zebrani na otwarciu, byli szczêliwi, ¿e na miejscu starego, zniszczonego kortu,
stoi teraz nowy obiekt sportowy, z którego ka¿dy mo¿e korzystaæ.
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 Dzi, w imieniu w³adz rejonu,
przekazujê na rêce mieszkañców ten
nowy kort tenisowy. Szanujmy go i
nie niszczmy, bo takiego obiektu
mog¹ pozazdrociæ nam du¿e miasta  mówi³ na otwarciu mer rejonu
Zdzis³aw Palewicz.  Jest to drugi
obiekt sportowy, który stan¹³ w naszym miecie, ale zapewniam pañstwa, ¿e nie ostatni. Zrobimy
wszystko, aby m³odzie¿ mia³a gdzie
uprawiaæ sport  doda³ mer rejonu.
Odpowiedzialna za budowê by³a
firma Vilnista, której przedstawiciel, Tadeusz Kolendo by³ obecny na
otwarciu. Od samorz¹du, rêkê na
pulsie trzyma³ Aleksander Wo³kowski. Inwestycja w sumie kosztowa³a 300 tysiêcy litów.
 Ciê¿ko jest zbudowaæ co dobrego, ale jeszcze trudniej to póniej
utrzymaæ, a zniszczone odbudowaæ.
Pilnujmy tego, co powsta³o z naszych marzeñ  kontynuowa³ Palewicz.  Jeszcze przed powstaniem
starego kortu marzy³em, by wybu-
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dowaæ tu taki obiekt. Teraz stoi przed
nami nowoczesny obiekt sportowy.
¯yczê wszystkim, którzy tu bêd¹
graæ, aby mieli same zwyciêstwa.
Niech ten kort s³u¿y nam wszystkim
przez nastêpne lata  zakoñczy³ mer.
Obiekt po gruntownej renowacji
cieszy siê popularnoci¹ wród mieszkañców. Kilka dni po otwarciu rozpocz¹³ siê turniej tenisa ziemnego.

Adres do korespondencji: ul. Wileñska 48
(siedziba Oddzia³u Rejonowego ZPL)
LT-17116 Soleczniki
tel.: +370 662 83 499
e-mail: soleczniki@wp.pl
Nak³ad: 1500

Uczestniczy³o w nim szesnastu zawodników, ale tylko jednemu uda³o
siê wywalczyæ podium. Zawodnicy
przez ca³y tydzieñ rywalizowali miêdzy sob¹, a w niedzielê 18 wrzenia
odby³ siê fina³ turnieju. Zwyciêzc¹
turnieju o puchar mera zosta³ Witalij
Romaszko.
Katarzyna Biersztañska
Fot. Wiktor Jusiel
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