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co się odwlecze, to nie uciecze
Szanowni PaMstwo! Przed Wami 

nowy numer miesiCcznika „Soleczni-
ki”, wydawanego przez Solecznicki 
Oddział Rejonowy Zwi>zku Polaków 
na Litwie. Brak naszego wydania na 
rynku prasowym przez ostatnie pra-
wie półtora roku był zwi>zany z refor-
m> systemu wspierania działalnoWci 
polonijnej i Polaków za granic>, jaka 
nast>piła w Macierzy w zeszłym roku. 
Reforma, na któr> zespół redakcyjny 
nie miał cadnego wpływu i nie był 
jej inicjatorem. Kacda reforma po-
trzebuje czasu na jej udoskonalenie 
i wcielenie w cycie. Na jej wyniki 
redakcja miesiCcznika „Soleczniki” 
wraz ze swoimi Czytelnikami musiała 
czekać do jesieni biec>cego roku. Ale, 
jak mawia przysłowie, co siC odwle-
cze, to nie uciecze.

Ponownie mocemy naWwietlać 
przez prasC wacne dla mieszkaMców 
Ziemi Solecznickiej aktualia, pro-
blemy i osi>gniCcia. Zespół redak-
cyjny w odnowionym składzie ma 
nadziejC na trwał> i Wcisł> współpracC 
z Czytelnikami w celu uatrakcyjnie-
nia treWci miesiCcznika „Soleczniki”, 
poszerzenia i pogłCbienia tematów 
społecznych zamieszczanych na jego 
łamach.

Ponad roczna nieobecnoWć spo-
wodowała, ce redakcja miesiCcznika 
nie mogła nagłoWnić wacne wyda-
rzenia w cyciu społecznym nasze-
go rejonu. Niestety, tak siC stało i 
z tym nalecy siC pogodzić. Wbrew 
powiedzeniu, po raz drugi wchodzi-

my do tej samej rzeki z nadziej>, ce 
nurty cycia rzeki nie zmusz> nas do 
ponownego odpoczynku na brzegu 
i biernego obserwowania jak płynie 
nasze cycie i cycie wokół nas. Tak, 
na przykład, latem br. w Jaszunach 
ruszyła długo oczekiwana renowacja 
pałacu BaliMskich. Zespół dworski w 
Jaszunach po rekonstrukcji ma być 
przystosowany do pełnienia nowych 
funkcji: centrum turystycznego, które 
poprowadzi działalnoWć wystawienni-
cz>, hotelow>, gastronomiczn>, kon-
ferencyjn> i rekreacyjn>. 

Prace w ramach I etapu projektu 
przewiduj> remont elewacji fasadowej 
pałacu, podstawowe prace remontowe 
wewn>trz pałacu, w tym dostosowanie 
jednego z pomieszczeM dla potrzeb 
sali konferencyjnej. Zostan> takce 
wykonane badania archeologiczne, 
konstrukcyjne i polichromiczne. Bu-
dcet I etapu projektu „Renowacja i 
dostosowanie do potrzeb turystycz-
nych obiektu dziedzictwa kulturowe-
go rejonu solecznickiego – dworu w 
Jaszunach” bCdzie wynosił ponad 5 
mln litów. Ponadto samorz>d solecz-
nicki pozyskał Wrodki na rekonstrukcjC 
parku przy jaszuMskim pałacu. 

W paadziernikowym  numerze Czy-
telnik znajdzie tec artykuły poWwiCcone 
społecznym, kulturalnym wydarzeniom 
z sierpnia i wrzeWnia biec>cego roku 
oraz materiały poWwiCcone historii i 
religii. 

We wrzeWniu juc tradycyjnie miało 
miejsce wacne wydarzeniu w cyciu 

społecznym mieszkaMców – VwiCto 
Plonów w Solecznikach, nazywane, 
nie bez powodu, główn> imprez> 
rejonow>. Samorz>d solecznicki na 
XXIII Forum Ekonomicznym w Kry-
nicy Zdrój (Polska), jako pierwszy z 
samorz>dów spoza Polski otrzymał 
nagrodC w nominacji „Lider samo-
rz>du”. Mamy nadziejC, ce udana 
miCdzynarodowa promocja rejonu 
poza granicami Litwy przyczyni 
siC do podniesienia jego poziomu 
atrakcyjnoWci dla inwestorów. We 
wrzeWniu jubileusz 80-lecia WwiCto-
wał Michał Sienkiewicz, znany nie 
tylko w rejonie, ale i kraju, działacz 
sportowy, wieloletni członek Litew-
skiego Komitetu Olimpijskiego, pre-
zes Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. Ziemia Solecznicka jest bo-
gata w ludzi zdolnych i wybitnych, 
którzy całe swoje cycie poWwiCcali i 
poWwiCcaj> jej rozwojowi i promocji. 
Mamy z kogo brać przykład, dlatego 
bez strachu ponownie wchodzimy do 
wybranej przez siebie rzeki. 

Andrzej Kołosowski
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Juc wczesnym rankiem, kiedy wielu 
solczan jeszcze spało, park miejski 

zacz>ł zamieniać siC w jeden wiel-
ki jarmark. Swoje stoiska rozkładali 
dziesi>tki handlowców z całej Litwy 
oraz wszystkie rejonowe starostwa i 
miejscowy klub myWliwski. W parku 
powstawały stylizowane zagrody wiej-
skie, przystrojone wyrobami z wikliny, 
słomy oraz licznych darów tegoroczne-
go urodzaju. 

– Montac naszej zagrody rozpoczC-
liWmy o 6. rano. Wzniesienie i upiCk-
szenie stoiska – to wynik nie tygodnio-
wej pracy przygotowawczej. Wszystko 
po to, by jak najlepiej zaprezentować 
dorobek mieszkaMców starostwa – po-
wiedział w rozmowie Grzegorz Jurgo, 
starosta gminy solecznickiej. 

Zgodnie z tradycj> uroczystoWci do-
cynkowe poprzedziła Msza Ww. celebro-
wana przez ksiCdza proboszcza Witolda 
Zuzo. Ołtarz został umieszczony na 
scenie amiteatru letniego. Podczas 
naboceMstwa wierni dziCkowali Panu 

Tysiące solczan, mieszkań-
ców a takMe goAci rejonu solecz-
nickiego w niedzielę, 15 wrze-
Ania br., wzięło udział w rejono-
wym Awięcie plonów „DoMynki 
2013”. Tradycyjnym miejscem 
organizowania sztandarowej 
imprezy stał się park miejski w 
Solecznikach. 

Bogu za tegoroczne plony. Po nabo-
ceMstwie zespół „Solczanie” wrCczył 
upieczony z tegorocznego plonu chleb 
gospodarzowi docynek – merowi rejo-
nu Zdzisławowi Palewiczowi. 

– Dostojni goWcie, uczestnicy do-
cynek w Solecznikach, spotykamy siC 
dzisiaj w tym naszym mieWcie podczas 
radosnej uroczystoWci, aby wspólnie 
pielCgnować siCgaj>cy odległych 
czasów zwyczaj, który jest wspaniał> 
czCWci> naszej narodowej tradycji – 
docynki. Jest to WwiCto dziCkczynienia 
za plony, to czas, w którym dziCkuje-
my rolnikowi, dziCkujemy wszystkim, 
którzy pracuj> na roli, dziCkujemy 
Panu Bogu za wsparcie i opiekC w tej 
trudnej pracy. Chociac przecywamy 
niełatwe czasy i w paMstwie, i w kac-
dej naszej miejscowoWci b>da wsi, ale 
pokonujemy te trudnoWci wspólnie i 
cieszymy siC z tego, ce nasza ziemia 
ma coraz wiCcej dobrych gospodarzy – 
powiedział witaj>c uczestników WwiCta 
plonów Palewicz. 

Lyczenia 
oD prezyDenTa rp 

Swoje cyczenia oraz gratulacje 
uczestnikom solecznickich docynek zło-
cyli takce liczni goWcie honorowi, wWród 
nich prof. Tomasz Borecki, doradca pre-
zydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
europoseł Waldemar Tomaszewski, prze-
wodnicz>cy Akcji Wyborczej Polaków na 
Litwie, posłanki Rita Tamašunienプ i Wan-
da Krawczonok, przewodnicz>ca i wi-
ceprzewodnicz>ca frakcji AWPL, poseł 
Leonard Talmont, Edyta Tamošiunaitプ, 
wiceminister oWwiaty i nauki, Renata 
Cytacka, wiceminister energetyki, Ar-
tur Górski, poseł na Sejm RP, Jarosław 
CzubiMski, ambasador RP na Litwie, 
Stanisław Cygnarowski, kierownik Wy-
działu Konsularnego, Lucyna Kotłowska, 
dyrektor administracji samorz>du rejo-
nu wileMskiego, liczne delegacje gmin z 
Polski zaprzyjaanionych z samorz>dem 
solecznickim. 

Tomasz Borecki, doradca prezy-
denta RP odczytał list prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego adresowa-
ny do mieszkaMców Solecznickiego z 
okazji WwiCta docynkowego. 

„Na pomniku Adama Mickiewicza 
w Solecznikach widnieje słynne powie-
dzenie Wieszcza „Miej serce i patrzaj w 
serce”. Soleczniccy gospodarze kieruj> 
siC tymi słowami na co dzieM, wkładaj> w 
uprawC tutejszej ziemi swoje serce i swój 
wielki trud, a ona odwdziCcza siC wspa-
niałymi plonami. DziW dziCkuj> PaMstwo 
OpatrznoWci za tegoroczne zbiory, PaM-
stwu zaW nalec> siC serdeczne podziCko-
wania za miłoWć do tej ziemi i za doroczne 
starania, by wydawała ona plon obity” – 
napisał w swoim liWcie Prezydent Polski. 

Z tradycją dziA i w przyszłoAci 
DoMynkowe Awiętowanie w Solecznikach
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zaDziwić Siebie, 
go@ci i SąSiaDów 

Tradycj> solecznickich docynek 
jest rywalizacja rejonowych starostw 
w pomysłowym udekorowaniu za-
gród, wykorzystuj>c do tego warzy-
wa i owoce z tegorocznego plonu, 
słomiane baby oraz ubrane w styli-
zowane stroje chłopów manekiny. 
Wszystko po to, ceby przyci>gn>ć 
uwagC uczestników WwiCta oraz – co 
najwacniejsze – przeWcign>ć konku-
rentów w rywalizacji o miano najład-
niejszej zagrody. 

Przez cały dzieM w parku miejskim 
goWcie i uczestnicy WwiCta wCdrowali 
od stoiska do stoiska. Ich gospodarze 
czCstowali kulinarnymi specjałami: 
domowym kwasem, gryczanymi blina-
mi, pieczon> kiszk>, goł>bkami, róc-
norodnymi wypiekami oraz wCdlinami 
i słonin>. Kucharze starostwa gierwi-
skiego serwowali swoim goWciom 
liczne potrawy, z których najwiCksz> 
popularnoWci> cieszył siC pieczony 
bóbr oraz smacone i wCdzone karpie. 
GoWci gierwiskiej zagrody bawili swo-
im Wpiewem równiec członkowie klu-
bu jazdy konnej „Joker” z Działowa 
(Polska, województwo kujawsko-po-
morskie), który kontynuuje tradycje 8 
Pułku Strzelców Konnych w Chełm-
nie. Jaszunianie udekorowali swoj> 
zagrodC pomysłowymi słomianymi 
babami, wystaw> konserwowanych 
warzyw i owoców. Głównym zaW spe-
cjałem stołu białowackiego był prosiak 
pieczony na ognisku. Przygotowanie 
okazałego prosiaka zajCło kucharzom 
z Białej Waki niejedn> godzinC, ale 
opłaciło siC. Kucharze usłyszeli mnó-
stwo podziCkowaM i pochwał za ich 
kulinarny popis. 

Podczas tegorocznej imprezy ju-
rorom najbardziej do gustu przypadła 
zagroda starostwa jaszuMskiego (sta-
rosta Zoia Griaznowa), która została 
okrzykniCta t> najlepsz>. Drug> nagro-
dC w tym konkursie odebrała zagroda 
gminy białowackiej (starosta Gienadij 
Baranowicz), trzecie – gminy turgiel-
skiej (starosta Wojciech Jurgielewicz). 

W kategorii wieMców docynkowych 
zwyciCcyło starostwo koleWnickie (staro-
sta Danuta Wilbik), drugie miejsce zajCło 
starostwo poszkoMskie (starosta Rimantas 
Stočkus), trzecie – starostwo podborskie 
(starosta Tadeusz Minakowski). 

nagroDy Dla rolników 
Rejonowe docynki – to nie tylko 

okazja do wspólnej zabawy, ale tec do 
uhonorowania rolników. W tym roku w 
konkursie na najlepsze gospodarstwo 
rolne zwyciCcyło gospodarstwo Anto-
niego i Alicji Bandalewiczów z gminy 
butrymaMskiej. Pracuj> oni na prawie 
300 hektarach ziemi. Drug> nagrodC 
zdobyli Piotr i Władysława Radziukie-

wiczowie (gmina solecznicka), trzeci> 
– Stanisław i Irena Szymkonisowie z 
gminy butrymaMskiej. 

Na scenie docynkowej nagrody ode-
brali takce laureaci rejonowego kon-
kursu na najładniejsz> zagrodC wiej-
sk> oraz miejsk>. W tym roku komisja 
konkursowa uznała, ce w pierwszej 
kategorii zwyciCcyła posesja Maria-
na i Anny Paszkiewiczów z Podborza. 
Dyplom za drugie miejsce otrzymali 
Stanisław i Irena Macutkiewiczowie 
z Taboryszek, za trzecie – Kazimierz i 
Janina Kasperowiczowie z Kamionki 
oraz Henryk i Maria Akanowiczowie 
z Wojcieszun. Za zachowanie wize-
runku tradycyjnej zagrody wiejskiej 
zostali odznaczeni Rasa i Vitas Ma-
tulevičiusowie z ButrymaMc. WWród 
zagród miejskich odznaczone zostały 
posesje Roberta i Ilony Kongerów z 
Jaszun (I miejsce), Stanisława i Jeleny 
Iwanowskich z Solecznik (II miejsce). 

Kacdy z laureatów – zarówno kon-
kursu na najlepszego rolnika, jak tec 
właWciciela najładniejszej zagrody – 
otrzymał w prezencie od władz rejo-
nowych i sponsorów cenne nagrody. 

Podczas niedzielnej imprezy kon-
certowały w parku miejskim zespoły 
folklorystyczne: „Solczanie”, „Tur-
gielanka”, „StreieM” (Jurkowice, 
woj. WwiCtokrzyskie, Polska), litewski 
zespół taMca ludowego „Vingis”, bia-
łoruski zespół pieWni i taMca „Biełyje 
rosy” oraz orkiestra dCta Szkoły Sztuk 
PiCknych im. Stanisława Moniuszki w 
Solecznikach. Muzyczne widowisko 
ukoronowały: gwiazda polskiej estra-
dy Krzysztof Krawczyk oraz młody 
litewski wykonawca Andrius Pojavis. 

Andrzej Kołosowski
Fot. autor
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Wokalista, nazywany czCsto „pol-
skim” Elvisem Presleyem prze-

dłucył listC cywych legend muzyki 
polskiej, składaj>cej siC ze Zbigniewa 
Wodeckiego, zespołów „Lombard” i 
„Czerwonych Gitar”, które wyst>pili 
przed solecznicka publicznoWci>.

Swój muzyczny talent K. Krawczyk 
zademonstrował w Solecznikach juc na 
pocz>tku WwiCtowania, kiedy to zaWpie-

główną muzyczną ozdobą tegorocznych DoMynek w Solecznikach 
stał się koncert słynnego polskiego wokalisty krzysztofa krawczyka. 

wał jeden z psalmów czasie uroczy-
stej Mszy Ww. docynkowej. Na kolejny 
wystCp polskiego artysty uczestnicy 
WwiCta oiarnie czekali przez cały dzieM, 
zapełniaj>c wieczorem cały plac przed 
letni> scen> w parku miejskim.

Promocja koncertu legendy polskiej 
sceny sprawiła, ce do Solecznik przyje-
chało niemało wielbicieli jego talentu 
jak z WileMszczyzny, tak i z Polski, co 

tylko powiCkszyło szeregi solecznic-
kiej publicznoWci. Godzinny wystCp K. 
Krawczyka z zespołem stanowił skła-
dankC jego najwiCkszych przebojów 
zaWpiewanych przez niego w czasie 
prawie 50.letniego cycia na scenie – 
od kariery w zespole „Trubadurzy” po 
karierC solow>. PublicznoWć usłyszała 
takie hity jak: „Bo jesteW ty”, „Byle 
było tak”, „Mój przyjacielu”, „Jak 
min>ł dzieM”, czy „Chciałem być”. 
Widownia co raz bardziej rozgrzana 
wchodziła w wir taMca przy scenie i 
wspólnego Wpiewania z artyst> popu-
larnych przebojów. Szczególnie w tym 
wyrócniali siC rówieWnicy wiekowi K. 
Krawczyka, dla których kacdy jego 
hit był miłym i nostalgicznym wspo-
mnieniem młodoWci. W dopełnieniu 
Wpiewania wykonawca w rozmowach 
z publicznoWci> bawił widzów humo-
rystycznymi opowiadaniami o losach 
swego cycia jak muzycznego, tak i pry-
watnego. Potwierdzeniem szczeroWci 
słów K. Krawczyka była jego małconka 
Ewa, która Wpiewa w jego zespole. 

PublicznoWć pocegnała ulubionego 
artystC głoWnymi brawami, z nadziej>, 
ce pierwsze spotkanie z nim w Solecz-
nikach nie bCdzie ostatnim.

Andrzej Kołosowski
Fot. autor

Krzysztof Krawczyk – piosenkarz, gitarzysta i kompozytor. Na gitarze nauczył siC grać 
samodzielnie, natomiast w kierunku Wpiewu kształcił siC w Wredniej szkole muzycznej w Łodzi. 
Debiutował w 1963 roku jako wokalista i gitarzysta w zespole „Trubadurzy”, którego był równiec 
współzałocycielem i z którym w rócnych składach personalnych pracował do 1976 roku. W tych 
latach Trubadurzy nagrali takie przeboje jak: „Znamy siC tylko z widzenia”, „Krajobrazy”, „ByłaW 
tu”, „Kim jesteW”, „Ej, Sobótka, Sobótka”. Obok „Czerwonych Gitar”, „Skaldów” czy „No To Co” 
był to kultowy zespół tamtego okresu. W 1973 roku Krzysztof Krawczyk rozpocz>ł karierC solow>. 
W latach 70. wokalista z powodzeniem wystCpował na festiwalach w Opolu, Sopocie, Zielonej 
Górze i Kołobrzegu oraz za granic>, w NRD, Zwi>zku Radzieckim, Szwecji, Jugosławii, Bułgarii, 
Grecji, Belgii, Holandii, Irlandii i na Kubie. W 1978 roku nawi>zał współpracC z orkiestr> Alex 
Band Aleksandra Maliszewskiego, wtedy tec powstały znane piosenki „Jak min>ł dzieM”, „Byle 
było tak”, „PamiCtam Ciebie z tamtych lat”. Dwa lata póaniej wokalista wyruszył na tournee do 
USA, gdzie koncertował i... postanowił zostać za oceanem na stałe. 

Krzysztof Krawczyk przebywał w USA do 1985 roku. Po kilku latach ponownie wrócił do 
Polski. Po powrocie do kraju dokonał kolejnych nagraM radiowych i płytowych oraz wyst>pił w 
kilku recitalach telewizyjnych. 

W 1988 roku piosenkarz uległ powacnemu wypadkowi samochodowemu, przez co na blisko 
2 lata musiał wycofać siC z pracy zawodowej. W 1990 roku wyjechał ponownie do USA, gdzie 
podpisał kontrakt z irm> Hallmark. Pod opiek> artystyczn> Davida Briggsa, muzyka i arancera 
zwi>zanego przed laty z E. Presleyem, nagrał w Nashville płytC „Eastern Country Album”. Po 4 
latach wokalista powrócił do kraju i wydał kr>cek „Gdy nam Wpiewał Elvis Presley”, który niebawem 
pokrył siC platyn>. W 1998 roku z Programem 2 TVP z okazji jubileuszu 35-lecia pracy artystycznej 
przygotował recital „To co dał nam los”. 

W roku 2000 artysta wyst>pił przed papiecem podczas Pielgrzymki Narodowej na Placu 
VwiCtego Piotra poł>czonej z wrCczeniem Złotej Płyty za nagranie „Ojcu VwiCtemu Vpiewajmy”. 

14 paadziernika 2002 roku, ukazał siC w dorobku 55-letniego artysty ukazał siC album, zatytuło-
wany „... bo marzC i WniC. Album promował singiel z nagraniem „Bo jesteW Ty”. Krzysztof Krawczyk 
o płycie powiedział: „Mógłbym odcinać kupony od sławy, wystCpuj>c w sanatoriach. Starczyłoby mi 
na cycie, ale umarłbym z nudów. beby siC rozwijać, trzeba wpuWcić w siebie trochC Wwiecej krwi”. 

Recital Krzysztofa Krawczyka 
w Solecznikach
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od 3 do 5 wrzeAnia 2013 
roku w krynicy zdrój na połu-
dniu polski, tuM przy granicy ze 
Słowacją odbyło się XXiii Forum 
ekonomiczne. Jest to spotkanie 
ludzi biznesu, polityki, kultury 
i mediów. ludzie spotykają się 
nie tylko po to, by prezentować 
swoje oferty, promować swoje 
firmy, regiony czy państwa, ale 
takMe, Meby szukać moMliwoAci 
współpracy i przede wszystkim, 
aby uczestniczyć w debatach 
polityków oraz najwyMszej klasy 
teoretyków i praktyków biznesu.

Historia Forum Ekonomicznego w 
Krynicy siCga pocz>tku lat dzie-

wiCćdziesi>tych. Pierwsze Forum odby-
ło siC w 1990 roku i od tego czasu jest 
to coroczne miejsce spotkaM polityków 
i miCdzynarodowych przedsiCbiorców. 
Pomysłodawc> i organizatorem za po-
Wrednictwem Fundacji Instytut Studiów 
Wschodnich jest Zygmunt Berdychow-
ski. Na pocz>tku forum nosiło nazwC 
Forum Ekonomiczne Polska-Wschód. 
Gdy do Krynicy zaczCli siC zjecdcać go-
Wcie z Zachodu i krajów arabskich zmie-
niono nazwC na „Forum Ekonomiczne”. 
Nie tylko nazwa została zmieniona. Ze 
wzglCdu na duc> liczbC uczestników w 
ramach Forum Ekonomicznego, czyli 
spotkaM stricte polityczno-ekonomicz-
nych z najwycszymi władzami paMstw, 
odbywaj> siC równiec Forum Regionów 
Forum Ekonomicznego z przedstawicie-

lami samorz>dów oraz Forum Inwesty-
cyjne. Wszystkie panele s> otwarte dla 
kacdego uczestnika. 

Tegoroczne inauguracyjne wyst>-
pienia premiera Donalda Tuska, Ro-
berta Fico,  premiera Słowacji, Valdisa 
Dombrovskisa, premiera Łotwy i Alek-
sandra Wiłkuła, wicepremiera Ukrainy, 
ale tec obecnoWć na sesjach plenarnych 
przedstawicieli rz>du i ambasad USA, 
Wielkiej Brytanii, Czech, WCgier, Sło-
wacji czy Włoch pokazały jak mocny 
jest głos płyn>cy z krynickiego spo-
tkania. W tym roku Forum odwiedziła 
rekordowa liczba ponad 2600 goWci, 
którzy mogli wybrać spoWród 5 sesji 
plenarnych oraz ponad 160 paneli dys-
kusyjnych i wydarzeM specjalnych. 

Rejon Solecznicki na Forum Ekono-
micznych reprezentował mer Zdzisław 
Palewicz wraz z delegacj> oraz Zespół Pie-
Wni i TaMca „Solczanie”. Pierwsz> okazj> 
do promocji rejonu był panel dyskusyjny 
„InnowacyjnoWć i atrakcyjnoWć inwesty-
cyjna regionów recept> na trudne czasy”, 
w której wraz z goWćmi z Łotwy, Ukrainy, 
Słowacji, Polski i Chorwacji wyst>pił mer 
Rejonu Solecznickiego. Podczas dyskusji 
prelegenci przedstawili innowacyjnoWć i 
pomysłowoWć swoich regionów na walkC 
z kryzysem. Kolejnym panelem dysku-

syjno-promocyjnym była „Prezentacje 
regionów: Bardejów, Soleczniki, Winni-
ca, Łatgalia”. Na tym panelu delegacja 
Rejonu Solecznickiego opowiedziała o 
atrakcyjnoWci kulturalnej, turystycznej 
oraz ekonomicznej naszego Rejonu. 

Najwacniejszym wydarzeniem Fo-
rum Ekonomicznego, co roku jest gala 
inałowa konkursu Lider Samorz>du. 
Jest to konkurs organizowany przez re-
dakcjC „Rzeczpospolitej” we współpra-
cy z Instytutem Studiów Wschodnich. 
Po raz trzeci konkurs został zorganizo-
wany pod hasłem „Lider Samorz>du”. 
Jak mocemy przeczytać na stronie Rze-
czypospolitej i Forum Regionów „celem 
konkursu jest wyłonienie  najlepszych 
prezydentów miast na prawach powia-
tu, burmistrzów i wójtów – liderów 
Wrodowiska samorz>dowego”. Wybo-
ru dokonuje kapituła składaj>ca siC z 
przedstawicieli ministerstw, organizacji 
samorz>dowych i ekspertów. Ocenione 
zostaj> m.in. stan  inansów, dorobek 
inwestycyjny, współpraca z lokaln> 
społecznoWci> oraz szanse rozwojowe. 
W tym roku konkurs miał charakter 
szczególny, bo po raz pierwszy został 
oceniony rejon po za granicami Polski. 
Specjaln> nagrodC otrzymał mer Rejonu 
Solecznickiego Zdzisław Palewicz. 
– Nagroda jest wacna dla naszego 

rejonu. Zauwacyli nasze osi>gniCcia poli-
tyczne, społeczne, a takce, moce skromne 
– gospodarcze. Takie spotkania s> naj-
lepsz> okazja, ceby przedstawić nasze 
regionalne mocliwoWci – powiedział mer. 

Na zakoMczenie gali konkursu wy-
st>pił Zespół PieWni i TaMca „Solczanie”. 

Forum Ekonomiczne w Krynicy było 
pierwszym tak wacnym i potrzebnym 
wydarzeniem promuj>cym Rejon So-
lecznicki w „wielkim Wwiecie biznesu”. 

Katarzyna BiersztaMska
forum-ekonomiczne.pl, salcininkai.lt 

Fot. Katarzyna BiersztaMska

Samorząd Rejonu Solecznickiego promuje się 
na XXIII Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój



PaKdziernik 2013    Soleczniki 7

o@wiAtA

U
roczystoWć inauguracyjna oraz 
nowy rok szkolny tradycyjnie 

rozpoczCły siC Msz> Ww. w butrymaM-
skim koWciele, który zgromadził tego 
dnia nie tylko uczniów, ich rodziców, 
nauczycieli, paraian, ale tec zacnych 

Inauguracja nowego roku szkolnego 
w Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach

goWci. MszC Ww. sprawował ks. Szymon 
Wikło. UroczystoWć zaszczycili sw> 
obecnoWci>: mer rejonu solecznickiego 
Zdzisław Palewicz, poseł na Sejm RL 
Leonard Talmont, wiceminister oWwiaty 
i nauki Edyta Tamoši┣naitプ, dyrektor 

w bieMącym roku szkolnym zapewne niejeden uczeń się ucieszył, Me 
1 wrzeAnia przypada w niedzielę. prawdziwy jednak powód do radoAci 
i dumy mieli uczniowie i nauczyciele Szkoły @redniej im. a. krepsztul 
w butrymańcach, która w tym dniu oficjalnie została ogłoszona gim-
nazjum. akredytacja szkoły przebiegła pomyAlnie jeszcze w czerwcu, 
w sierpniu zaA rada samorządu rejonu solecznickiego usankcjonowała 
zmianę nazwy oraz zaaprobowała zmiany w regulaminie.

administracji samorz>du rejonu solecz-
nickiego Bolesław Daszkiewicz oraz za-
stCpca dyrektora Józef Rybak, kierownik 
Wydziału OWwiaty i Sportu administracji 
samorz>du Regina Markiewicz, starosta 
gminy butrymaMskiej Wanda Bielska, 
prezes Stowarzyszenia Szkół Polskich 
na Litwie „Macierz Szkolna“ Józef 
Kwiatkowski, siostra Wp. Anny Krepsz-
tul Danuta Mołoczko oraz dyrektorzy 
placówek oWwiatowych rejonu.

CzCWć Wwiecka uroczystoWci odby-
ła siC w szkole, gdzie uczniów i goWci 
przywitała wieloletnia dyrektor gim-
nazjum, pani Teresa Sawiel. W swoim 
przemówieniu dyrektor podkreWliła 
wagC nadania statusu gimnazjum, gdyc 
zdobycie tego statusu jest najlepsz> 
ocen> dotychczasowych osi>gniCć i sta-
nowi nie lada wyzwanie na przyszłoWć. 
Zaakcentowała równiec, ce „to trud 
i wysiłek zespołu pedagogów, a takce 
dobre wyniki w nauce wychowanków 
szkoły stały siC powodem przyznania 
placówce tego zaszczytnego miana”.

Obecnych przywitał i cyczenia dla 
społecznoWci gimnazjum złocył mer 
rejonu solecznickiego Zdzisław Pale-
wicz, absolwent tejce szkoły z 1980 
roku. W swym wyst>pieniu zaznaczył, 
ce status gimnazjum jest wielkim suk-
cesem, który został osi>gniCty dziCki 
nauczycielom obecnym i juc nieobec-
nym, dziCki wytrwałej współpracy całej 
społecznoWci szkoły. PodkreWlił rów-
noczeWnie, ce status ten wi>ce siC nie 
tylko z dostojn> rang>, ale tec z duc> 
odpowiedzialnoWci>.

Zebrani goWcie i cała społecznoWć 
szkolna stały siC Wwiadkami historycz-
nej chwili, kiedy to obecni maturzyWci 
trzymaj>c za rCce, wprowadzili do sali 
pierwszych gimnazjalistów, którzy 
dzwoni>c tradycyjnym dzwoneczkiem, 
oznajmili nowy rok szkolny i now> 
kartC w historii szkolnictwa na ziemi 
butrymaMskiej.

Gimnazjum im. A. Krepsztul w Bu-
trymaMcach jest czwartym gimnazjum 
w rejonie solecznickim i trzecim z pol-
skim jCzykiem nauczania. W roku bie-
c>cym naukC tu pobiera 177 uczniów. 
Do klasy 1 przyszło 10 uczniów, gim-
nazjum zaW ukoMczy 21 maturzysta.

Beata Pietkiewicz
Fot. Irena Kołosowska
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w dniach 10-17 sierpnia br. 
grupa członków Stowarzyszenia 
odra-niemen na czele z euge-
niuszem gosiewskim, wicepre-
zesem Stowarzyszenia odra-nie-
men dokonała renowacji kwatery 
armii krajowej na cmentarzu w 
Dubiczach w rejonie orańskim. 

W miejscu starych drewnianych 
krzycy stanCło 10 nowych z 

szarego granitu oraz granitowa płyta z 
napisami w dwóch jCzykach – polskim i 
litewskim. „bołnierzom VI Samodziel-
nej WileMskiej Brygady AK poległym 7 
maja 1944 roku w walce z oddziałami 
nazistowskich okupantów oraz cołnie-
rzom Zgrupowania AK Puszcza pole-
głym 19 sierpnia 1944 roku w walce z 
oddziałami NKWD: kpr Władysławowi 
Vmilginowi ps. „Sunim”, kpr. Krzyszto-
fowi Stecewiczowi ps. „Marian”, strz. 
Czesłwowi Wolnemu, strz. Przemysła-
wowi Mickiewiczowi ps. „Karo” oraz 
szeWciu innym nieznanym z imienia i 
nazwiska. Oddali cycie za ojczyznC – 
czeWć ich pamiCci. Rodacy”

– Pomysł na wykonanie kwatery 
bołnierzy Armii Krajowej w Dubiczach 
podsun>ł nam Zdzisław Palewicz, mer 
rejonu solecznickiego – powiedział E. 
Gosiewski. – Przedstawił nam kilka lo-
kalizacji, które w jego ocenie wymaga-
j> prac porz>dkowych lub gruntownej 

przebudowy. Były to m.in.: cmentarz na 
Jasnej Górce w KoleWnikach, cmentarz 
Szalewiczów w Starej Wersoce czy wła-
Wnie nekropolia w Dubiczach. Podczas 
wizyty w Rejonie Solecznickim jesieni> 
2012 roku podjCliWmy decyzjC o udziale 
naszej organizacji w pracach właWnie 
na cmentarzu w Dubiczach, gdzie spo-
czCli cołnierze VI WileMskiej Brygady 
AK, którzy polegli wiosn> 1944 roku 
w walkach z litewskimi formacjami 
policyjnymi oraz cołnierze zgrupowa-
nia AK „Puszcza”, którzy walczyli z 
oddziałami NKWD w sierpniu 1944 
roku. Szcz>tki cołnierzy przez wiele lat 
znajdowały siC w miejscu, gdzie biegła 
droga, przed 7 laty udało siC je ekshu-
mować i godnie pochować.

Prace na kwaterze w Dubiczach 
trwały ponad tydzieM. WziCła w nich 
udział grupa członków i wolontariuszy 
Stowarzyszenia Odra-Niemen z Wro-
cławia, sympatycy organizacji z War-

szawy oraz kibice klubu piłkarskiego 
Chrobry Głogów. KoMcowym akordem 
prac renowacyjnych było wyWwiCcenie 
kwatery AK na cmentarzu 16 sierpnia, 
którego dokonał ks. Anatol Markow-
ski, proboszcz paraii w KoleWnikach 
oraz złocenie wieMca przez Zdzisława 
Palewicza, mera rejonu solecznickiego 
i prezesa Solecznickiego Oddziału Re-
jonowego ZPL, którego starania i za-
miłowania krajoznawcze doprowadziły 
do odnowienia zapomnianych grobów.

– Naszym obowi>zkiem jest pamiC-
tać o kacdym cołnierzu, nie zwacaj>c na 
perypetie historyczne. Wiele zrobiliWmy 
w tym kierunku, ale tec mamy jeszcze 
wiele do zrobienia. CieszC siC, ce mia-
łem okazje spotkać dobrych ludzi, któ-
rzy ochoczo zabrali siC do pracy na 
rzecz rodaków i pragnC podziCkować 
za dobr> inicjatywC – powiedział Z. 
Palewicz.

Beata Pietkiewicz

we wrzeAniu br. minęła 20 rocznica wizyty papieMa Jana 
pawła ii na litwie. w celu złoMenia hołdu wielkiemu polakowi 
i papieMowi oraz by uczcić to wydarzenie, przy koAciele Aw. 
Michała archanioła w butrymańcach, z inicjatywy księdza 
proboszcza Szymona wikło, stanął pomnik bł. Jana pawła ii. 

29 wrzeWnia w czasie dorocznego odpustu poWwiCcenia sprowadzo-
nego z CzCstochowy monumentu dokonał ks. Paweł GoliMski. Pomnik 
przedstawia papieca Jana Pawła II jako Pasterza, w szatach liturgicznych, 
z pastorałem w rCku, błogosławi>cego swoich wiernych.

Pomnik bł. Jana Pawła II został odsłoniCty równiec przy koWciele 
pw. Wniebowst>pienia PaMskiego w Ejszyszkach. Inicjatorem budowy 
pomnika był proboszcz paraii ks. Tadeusz Matulaniec, poWwiCcenia 
dokonał zaW ks. biskup Ar┣nas Poniškaitis. WyWwiCcenia pomnika było 
wstCpem obchodów 20 rocznicy wizyty papieca oraz rocznicy 35-lecia 
pontyikatu. UroczystoWć kontynuowano w Domu Kultury, gdzie odbył 
siC koncert Zespołu „Stella Spei” pt. „Musicie być mocni”, nawi>zuj>cy 
do cycia, twórczoWci i nauki duszpasterskiej bł. Jana Pawła II.

Beata Pietkiewicz

W Butrymańcach i Ejszyszkach stanęły pomniki ku czci bł. Jana Pawła II 

Lołnierze Armii Krajowej upamiętnieni w Dubiczach

Pomnik bł. Jana Pawła II 
w ButrymaMcach

Fot. Irena Kołosowska

Pomnik bł. Jana Pawła 
II w Ejszyszkach

Fot. Jerzy Karpowicz



PaKdziernik 2013    Soleczniki 9

wYDArZeniA

,,Dzisiaj wracamy pamiCci> daleko 
wstecz, by wspomnieć powstaMców i Po-
wstanie Styczniowe − najwiCkszy naro-
dowy zryw XIX wieku, symbol walki o 
niepodległoWć, który wpłyn>ł na d>cenia 
niepodległoWciowe wielu pokoleM i na 
odzyskanie niepodległoWci przez nasze 
kraje. Mimo, ce powstanie było prze-
grane, był to wielki i odwacny protest 
przeciw zaborcy. Przyczynił siC on do 
wzmocnienia solidarnoWci Polaków we 
wszystkich trzech zaborach, do wzro-
stu WwiadomoWci narodowej wówczas, 
kiedy Polski nie było na mapie Euro-
py. JesteWmy dziW tu dlatego, ce chcemy 
upamiCtnić tych, którzy oWmielili siC być 
wolni i odwacni. PowinniWmy pamiCtać, 
ce nasze „dzisiaj“ jest WciWle zwi>zane 
z nasz> przeszłoWci>, ce jesteWmy spad-
kobiercami tych, którzy walczyli i ginCli 
o to, abyWmy cyli we własnej ojczyanie. 
OtrzymaliWmy wielk> spuWciznC ducho-
w>, kulturow>, historyczn> i naszym 
obowi>zkiem jest zatrzymać siC i oddać 
hołd tym wszystkim, którzy nie szczCdzili 
trudu i krwi, aby nasze ojczyzny – Litwa 
i Polska − były wolne. Chlubn> kartC 
w historii powstania zapisali tec miesz-
kaMcy naszej solecznickiej ziemi. WWród 
1200 potyczek i 200 tys. powstaMców 
było tec wielu naszych przodków, którzy 
walczyli na tych terenach „za wolnoWć 
wasz> i nasz>“: w Puszczy Rudnickiej, 
nieopodal Ejszyszek, w Dubiczach, w 
Lidzie, na całych kresach. Tu walczył 
Ludwik Narbutt, Konstanty Kalinowski. 
PamiCtamy o nich. Byli tec przywódcy, 
o których nie wspominamy. Jednym z 
nich jest pochodz>cy z Karmaniszek nie-
daleko NowokuMc, ochrzczony w tym 
koWciele Bolesław Kajetan Kołyszko, 
którego skromna osoba zawiera w so-
bie bohaterstwo i tragediC ówczesnych 
ludzi“ – powiedział Zdzisław Palewicz 
po wyWwiCceniu tablicy.

Bolesław Kajetan Kołyszko herbu 
Jelita urodził siC 7 sierpnia 1837 roku 
(wg nowego stylu) w folwarku Karma-
niszki paraii butrymaMskiej. Rodzice, 
Wincenty i Apolonia z BaMkowskich, 

wdowa po Jurszy, mieszkali pocz>tko-
wo w maj>tku Nowickiszki, nastCpnie 
przenieWli siC do Karmaniszek. PaMstwo 
Kołyszkowie mieli 6 dzieci: Bolesła-
wa Kajetana, Jana Wincentego, Feliksa 
Henryka, Władysława, Bronisława oraz 
córkC AdolinC. Jako młodzieniec Bole-
sław rozpocz>ł naukC w Nowickiszkach, 
nastCpnie w szkole powiatowej w Li-
dzie. Po ukoMczeniu gimnazjum w Wil-
nie, studiował prawo na Uniwersytecie 
Moskiewskim. Był członkiem studenc-
kiej organizacji rewolucyjnej „Ogół” o 
zabarwieniu patriotyczno-narodowym. 
Za udział w studenckiej manifestacji 
w 1861 roku został aresztowany. Pod 
koniec tegoc roku udał siC do Włoch, 
gdzie dostał siC do Polskiej Szkoły 
Wojskowej w Genui, która wykształci-
ła przeszło 150 instruktorów powstania. 
Kołyszko powrócił na LitwC w marcu 
1863 roku. Swój oddział powstaMczy 
zorganizował pod Kownem. Doł>czyły 
do niego oddziały Bronisława barskiego 
oraz ks. Antoniego Narwojsza, powstał> 
zaW formacjC nazwano pułkiem Dubisy. 
PowstaMcom brakowało nie tylko broni, 
ale równiec butów, ubrania i siermiCg. 
Pomimo to odział Kołyszki był najwiCk-
szym oddziałem, który przyprowadzono 
do obozu Zygmunta Sierakowskiego 6 
kwietnia 1863 roku. Liczył 213 osób.

Poł>czeni powstaMcy byli pełni wia-
ry, ce zryw narodowowyzwoleMczy nie 
jest daremny. Walczyli pod Wysokim 
Dworem (rej. kowieMski) – 29 marca 

1863r, w LeMczach pod Kiejdanami (1 
kwietnia 1863r.) i w Misiunach (rej. 
VwiCciaMski) (11 kwietnia 1863r.) Jed-
nak w jednej z wacniejszych bitw, bitwie 
pod Bircami (7-9 maja 1863r), kolumna 
powstaMcza złocona z dwóch batalionów 
i oddziału konnego poniosła klCskC.

Bolesław Kołyszko i ukrywaj>cy siC 
ranny Zygmunt Sierakowski zostali poj-
mani, przewiezieni do Wilna i skazani na 
karC Wmierci. Kołyszko miał być rozstrze-
lany, jednak Michaił Murawjow, zwany 
„Wieszatielem”, zamienił ten wyrok na 
bardziej ponicaj>cy – powieszenie. Wy-
konano go 9 czerwca (wg nowego stylu) 
1863 roku w Wilnie na Placu Łukiskim. 
Podobno Kołyszko, kiedy załocono mu 
postronek na szyjC, sam wypchn>ł ławkC 
spod nóg i sznur siC urwał… Za drugim 
razem wyrok jednak został wykonany. 
Zwłoki obu przywódców zostały pocho-
wane potajemnie na Górze Zamkowej, w 
miejscu gdzie naonczas wstCp ludnoWci 
cywilnej był wzbroniony.

TablicC upamiCtniaj>c> przywódcC 
powstania wyrzeabił polski rzeabiarz 
ludowy Ryszard Mazurek, ufundował 
Solecznicki Oddział Rejonowy Zwi>z-
ku Polaków na Litwie. Juc niedługo 
wiCcej o Bolesławie Kajetanie Kołysz-
ce, o ButrymaMcach i okolicach mocna 
bCdzie przeczytać w ksi>cce autorstwa 
Alwidy Antoniny Bajor pt. „OpowieWci 
nagich drzew i kamieni“.

Beata Pietkiewicz
Fot. Irena Kołosowska

W Butrymańcach odsłonięto tablicę upamiętniającą 
Powstanie Styczniowe 

w ramach obchodów 150. rocznicy powstania Styczniowego 18 sierpnia b.r. w koAciele pw. @w. 
Michała archanioła w butrymańcach uroczystą Mszą Aw. oraz odsłonięciem i wyAwięceniem tablicy 
pamiątkowej, poAwięconej jednemu z przywódców powstania bolesławowi kajetanowi kołyszce, 
upamiętniono jedno z najwaMniejszych wydarzeń w historii polski XiX wieku – powstanie Styczniowe. 
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Na półce z ksiąMkami

Ludwik Kohutek i jego Dobra Wielkie Soleczniki 

kiM był luDwik kohuTek?
Otóc urodził siC w 1902r. w Bren-

nej czyli na przeciwległym kraMcu ów-
czesnej Rzeczypospolitej, na Vl>sku 
CieszyMskim. DzieciMstwo spCdził w 
Vmiłowicach, rodzinnej miejscowoWci 
swej matki, tutaj tec ukoMczył szko-
łC ludow>. Póaniej ukoMczył Polskie 
Gimnazjum w Cieszynie. Codziennie 
przemierzał w drodze do aszkoły 15 
km. Na swe utrzymanie i szkołC zara-
biał udzielaj>c korepetycji.

W szkole nalecał do harcerstwa a 
nauka nie sprawiała mu problemów. 
Uczestniczył tec dwukrotnie w polsko 
-czeskim konlikcie o Vl>sk CieszyMski. 
Po ukoMczeniu Gimnazjum Polskiego w 
1919r. i po zdaniu konkursowego egza-
minu, Ludwik Kohutek został przyjCty 
do Wycszej Szkoły Gospodarstwa Wiej-
skiego w Cieszynie. SzkołC ukoMczył w 
1925r. otrzymuj>c dyplom z wynikiem 
bardzo dobrym oraz posadC instruktora-
-agronoma w Towarzystwie Rolniczym 
w Cieszynie. 

W 1926 r. Kohutek wyjechał do 
Wilna, gdzie po zdaniu egzaminu matu-
ralnego został przyjCty na I rok studiów 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. 
Stefana Batorego. W czasie studiów 
utrzymywał siC czCWciowo z udzielania 
korepetycji, przepisywania tekstów i 
prac zleconych itp. Otrzymywał tec 
stypendium. Pomagał tec w miarC moc-
liwoWci matce i rodzeMstwu w WiWle. 

Studia prawnicze Kohutka trwały 
od 1927r. do 1931r. BCd>c na III roku 
studiów wzi>ł udział w konkursie or-
ganizowanym przez Wydział Prawa 
i Nauk Społecznych. Napisana przez 
Kohutka praca pt.: „Dobra Wielkie 
Soleczniki” została nagrodzona, a po 
kilku latach w 1934r. wydrukowana i 
przyjCta przez prof. Jerzego PanejkC 
jako rozprawa doktorska.

Po ukoMczeniu studiów w 1931r., 
Kohutek pozostał w Wilnie i został na 
dwa lata urzCdnikiem w OkrCgowym 

UrzCdzie Ziemskim. NastCpnie prze-
niósł siC do Katowic. BCd>c pracowni-
kiem miejscowego UrzCdu Ziemskiego, 
nadal zajmował siC sprawami zwi>za-
nymi z parcelacj> i komasacj> ziemi 
oraz serwitutami. 

W 1935r. – po obronie pracy dok-
torskiej i otrzymaniu tytułu doktora 
praw – przeszedł do Wydziału Admi-
nistracyjnego UrzCdu Wojewódzkiego 
Vl>skiego w Katowicach na stanowisko 
referendarza. Od 1937r. pełnił funk-
cjC sekretarza Vl>skiej Izby Rolniczej, 
zajmuj>c siC jej sprawami administra-
cyjnymi, prawnymi i personalnymi, a 
ponadto kontrol> szkół rolniczych i 
sprawował nad nimi opiekC. W 1938 
r. został przez wojewodC Michała Gra-
cyMskiego zwolniony z zajmowanego 
stanowiska za krytykC władzy sana-
cyjnej.

We wrzeWniu 1939r. Ludwik Kohu-
tek walczył jako kanonier w 3 Baterii 
40 Polskiej Armii Ludowej (PAL), na-
lec>cej do dywizji gen. Bernarda Stani-
sława Monda w armii „Kraków”. Do-
stał siC do niewoli niemieckiej z której 
szczCWliwie zbiegł. Osiadł w Krakowie, 
działał do 1941r. w ZWZ, prowadził 
gospodarstwo rolne i pomagał ludno-
Wci cydowskiej. Z Krakowa wyjechał 
z rodzin> na Podhale. Pracował tam 
jako dyrektor i nauczyciel w szkołach 
rolniczych w Ludamierzu i Nowym 
Targu. Wchodził w skład konspiracyj-
nych s>dów, prowadził tajne nauczanie, 
współredagował konspiracyjny „Głos 
Podhala”. Pod koniec 1944r., tropiony 
przez Gestapo, schronił siC w obozie 
partyzanckim w Gorcach.

Po wojnie Kohutek zamieszkał 
wraz z rodzin> w Krakowie i podj>ł 
pracC wizytatora OkrCgu Szkolnego 
Krakowskiego. W 1946 -1948 Ludwik 
Kohutek został przeniesiony słucbo-
wo do Warszawy na stanowisko wi-
zytatora i naczelnika Wydziału Szkół 
Rolniczych Ministerstwa OWwiaty. Od 

rozprawa doktorska ludwika kohutka Dobra Wielkie Soleczniki 
wyd. w wilnie w 1934 r. to jedna z najistotniejszych prac na temat 
Solecznik, jaka powstała w dwudziestoleciu międzywojennym XX 
wieku. DziA próMno szukać jej poAród wznowień a i dotarcie do 
jakiegokolwiek egzemplarza jest trudne a szacowna biblioteka 
narodowa w warszawie udostępnia ją tylko na miejscu. 

28 lutego do 28 maja 1948r. był radc> 
do spraw rolnych w Biurze Studiów 
Naukowych w Kancelarii Cywilnej 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

NastCpnie został profesorem PaM-
stwowej Wycszej Szkoły Gospodar-
stwa Wiejskiego w Cieszynie. Kohutek 
pracował na uczelni niepełny rok (do 
chwili, gdy została ona przeniesiona do 
Olsztyna), a nastCpnie został zatrudnio-
ny w Zarz>dzie Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Cieszynie-
-Bobrku. Pracował tam, a takce w in-
nych cieszyMskich przedsiCbiorstwach 
jako radca prawny do 1952r., kiedy to 
rozpocz>ł aplikanturC adwokack>. Ad-
wokatem został w 1955r. i prowadził 
praktykC adwokack> do 1 maja 1976 
r., dnia przejWcia na emeryturC.

Ludwik Kohutek zmarł 14 stycznia 
1985r. i został pochowany na cmenta-
rzu ewangelickim w Cieszynie.

pozoSTawił po Sobie:
1. Dobra Wielkie Soleczniki. Wilno 

1934.
2. Drobni dziercawcy rolni na Vl>-

sku. Katowice 1935.
3. Powstania ludu górnoWl>skiego 

w XVIII i XIX wieku. Katowice 1935.
4. PaMstwowa Wycsza Szkoła Go-

spodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. 
Katowice 1936.

5. Parcelacja ziemi czy uczuć naro-
dowych. Chorzów 1937.
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6. Sprawa drobnych dziercawców 
rolnych na Vl>sku. Katowice 1938.

7. Pawłowice – monograia wsi po-
wiatu pszczyMskiego. Mikołów 1939.

8. Słownik nazw miejscowych Po-
morza Mazurskiego zwanego Prusami 
Wschodnimi. Cieszyn 1945.

9. Cieszyn i okolice. Warszawa 1953.
10. Gdy drzewa szubienic wyrosły. 

Warszawa 1986.
oraz wiele artykułów publikowa-

nych w czasopismach a takce maszy-
nopisów niepublikowanych.

 
w przeDMowie 

Do rozprawy DokTorSkieJ 
czyTaMy:

Praca niniejsza została przyjCta 
przez Prof. Dr. J. PanejkC jako dok-
torska na Wydziale Prawa i Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie. Jeceli jednak, za 
zgod> Pana Dziekana Panejki, druku-
jemy j> w pracach Zakładu Ekonomji 
Rolniczej, to dlatego, ce powstała ona 
w Wcisłym zwi>zku z pracami nauko-
wymi kierownika tego Zakładu, oraz 
korzystała z jego licznych wskazówek 
i pomocy.

Ogłaszamy drukiem tC pracC jeszcze 
i dlatego, ce posiada ona Wcisły zwi>zek 
z cyciem. Pragniemy bowiem w ten spo-
sób dać wyraz uznania zasłudze obywa-
telskiej obecnego właWciciela Wielkich 
Solecznik, Prezesa Karola Wagnera, w 
setn> rocznicC przejWcia tych dóbr w 
rCce zasłuconej w dziejach naszej Ziemi 
Rodziny Wagnerów, oraz w trzydziest> 
rocznicC pracy rolniczej i społecznej 
obecnego właWciciela na opisywanym 

Fragment mapy P31 S41 G (3141 G) WIELKIE SOLECZNIKI wyd. 1932 
Wojskowy Instytut Geograiczny 1:25 000 opr. cyfrowe i kolorowanie autora

warsztacie rolnym, bCd>cym chlub> 
Ziem naszych.

MocnoWć wydania tej pracy Za-
kład zawdziCcza subwencji Funda-
cji bemłosławskiej, Twórczyni której 
Margrabinie Janinie Umiastowskiej 
przedewszystkiem, i Prezesowi Zarz>du 
Senatorowi Zygmuntowi Jundziłłowi, 
składam na tem miejscu serdecznej 
wdziCcznoWci.

PROF. DR. WITOLD STANIEWICZ.
Kierownik Zakładu Ekonomji Rol-

niczej U.S.B

Od wydania drukiem tej pracy mija 
80 lat warto, wiCc przypomnieć zawar-
toWć tej ksi>cki. Moce ktoW kiedyW zde-
cyduje siC na jej wznowienie! 

Aby przyblicyć zawartoWć tej cennej 
pracy podajemy spis treWci i numery stron:

Przedmowa – prof. Dr. W. Stanie-
wicza V

Od autora VII
CZBVĆ PIERWSZA.
 Zarys historii dóbr.
1. Do połowy XVII wieku 1-16
2. Soleczniki za Chodkiewiczów 

16-24
3. Soleczniki Wielkie za Wagnerów 

5-53
CZBVĆ DRUGA.
Administracyjno-prawne stosunki
1. Uwłaszczenie drobnych dzier-

cawców 57-69
2. Serwituty 69-79
3. Stosunek maj>tku do ustawy o 

wykonaniu reformy rolnej -79-85
4. Hipoteka 85-89
CZBVĆ TRZECIA.
Stan gospodarstwa
1. Granice i podział administracyjny 

maj>tku 93-94
2. Gleba i jej izyczne właWciwoWci 

94-96
3. Płodozmian i nawocenie 96-101
4. Uprawa roWlin 101-106
5. Hodowla zwierz>t 106-112
6. Lasy 112-115
7. Przemys 115-120
8. Zarz>d maj>tku 120-122
Zasammenfassung 123-124
`ródła 125
Kohutek, Ludwik Dobra Wielkie 

Soleczniki Prace Zakładu Ekonomii 
Rolniczej Uniwersytetu Stefana Ba-
torego w Wilnie 1934r. Druk: Zakłady 
Graiczne „Znicz”; Wilno; KsiCgarnia 
J. Zawadzkiego

Mieczysław Machulak
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W listopadzie 1620 roku zmarł Radziwiłł i Naborowski 
podj>ł słucbC na dworze Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) 
– brata przyrodniego poprzedniego pracodawcy. 

W 1633 został marszałkiem Krzysztofa Radziwiłła het-
mana polnego litewskiego. Od 1637 r. był sCdzi> grodzkim 
w Wilnie. 

W literaturze polskiej uchodzi Naborowski za przed-
stawiciela twórczoWci sielankowej, sławi>cej uroki cycia 
ziemiaMskiego. Poza wspomnianymi sonetami i sielankami 
ucywał czCsto formy listu literackiego, trenu czy fraszki. 
Niestety, wiCkszoWć spuWcizny literackiej Naborowskiego 
pozostała w rCkopisach – taki panował wówczas zwyczaj. 
CzCWć spuWcizny zamieszczono w Wirydarzu poetyckim Ja-
kuba Teodora Trembeckiego – opublikowanym dopiero w 
w 1910-1911 przez Aleksandra Brücknera. Jego twórczoWć 
została przywrócona do historii literatury polskiej dziCki 
badaniom Jarosława Marka Rymkiewicza.

Oto kilka próbek twórczoWci Naborowskiego:

KrótkoWć cywota 
Godzina za godzin> niepojCcie chodzi, 
Był przodek, byłeW ty sam, potomek siC rodzi. 
Krotka rozprawa: jutro, coW dziW jest, nie bCdziesz, 
A ceW był, nieboszczyka imienia nabCdziesz. 

DawiCk, cieM, dym, wiatr, błysk, głos, punkt, - cywot ludzki słynie. 
SłoMce wiCcej nie wschodzi, to które raz minie. 
Kołem niehamowanym lotny czas uchodzi, 
Z którego spadł niejeden, co na staroWć godzi. 

Wtenczas kiedy ty myWlisz, juceW był niebocC; 
MiCdzy Wmierci>, rodzeniem, byt nasz ledwie moce 
NazwaM być czwart> czCWci> mgnienia, wielom była 
Kolebka grobem, wielom matka ich mogiła. 

MarnoWć
Vwiat hołduje marnoWci
I wszytkie ziemskie włoWci;
To na wieki nie minie,
be marna marnoWć słynie.
Miłujmy i cartujmy,
bartujmy i miłujmy,
Lecz pobocnie, uczciwie,
A co czyste, właWciwie.
Nad wszytko bać siC Boga —
Tak fraszk> Wmierć i trwoga.

Respons niespodziewany
„Topić – mówił małconek – rogacze potrzeba.”
bona na to: „Uczyć siC, miły, pływać trzeba.”

Literatura: 
WiadomoWci literackie w: Biblioteka Warszawska. Pismo 

poWwiCcone naukom, sztukom i przemysłowi s. 187 T. I r. 1864
Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny wyd. 

PWN Warszawa 1985r.
Mieczysław Machulak

rozpoczynamy dziA druk cyklu opowieAci o 
literatach i ich twórczoAcią, związanych z miej-
scami i miejscowoAciami dzisiejszego rejonu so-
lecznickiego. w czasie kilkuletnich badań udało 
się znaleKć całkiem pokaKną grupę twórców, 
którzy bądK tu mieszkali, bądK osadzili swoje 
prace w realiach solecznickich. na początek 
zapomniany poeta polskiego baroku, którego 
rodzina do końca XiX wieku władała podjaszuń-
skimi kiejdziami.

Daniel Naborowski

„Bogaczu hardy, prócno Wmiejesz siC z nagiego: 
Nago wychodzim na ten Wwiat, nago pójdziemy z niego”

Daniel Naborowski

4 km na płn. – wsch. od Jaszun lecy wieW Kiejdzie. 
WłaWcicielami folwarku Kiejdzie w dawnych wiekach była 
rodzina Naborowskich. Jeden z przedstawicieli tej rodziny, 
Daniel Naborowski nalecał do znanych polskich poetów 
XVII wieku, czyli okresu zwanego w historii polskiej li-
teratury barokiem. Folwark Kiejdzie pozostawał w rCkach 
Naborowskich do koMca XIX w.

Naborowski Daniel ur. 1573 r., prawdopodobnie w Kra-
kowie, zm. w 1640 r. w Wilnie. Poeta, tłumacz, lekarz, 
dyplomata. Studiował w Wittenberdze (1590-1593) oraz 
Bazylei (1593-1595) gdzie ukoMczył medycynC. Potem stu-
diował prawo w Orleanie i Strasburgu, w Padwie brał lekcje 
u samego Galileusza. Od 1602 do 1633 roku przebywał na 
dworze Radziwiłłów jako lekarz, nauczyciel i nadworny 
poeta. Brał udział w Rokoszu Zebrzydowskiego, podrócował 
po Europie jako poseł Janusza Radziwiłła (1579 -1620). Jako 
wyznawca Kalwina brał czynny udział w cyciu religijnym, 
uczestniczył w synodach, co nie przeszkadzało mu cyć w 
dobrych stosunkach z katolikami, m. in. z biskupem wileM-
skim ks. Eustachym Wołłowiczem. Znał jCzyk francuski, 
niemiecki, łacinC. 

4 maja 1593 Naborowski napisał po łacinie wiersz pt. 
„KrótkoWć cywota”. Jest to pierwszy znany utwór autora. 

W Bazylei ogłosił dwie rozprawy: „De temperamentis” 
(O temperamentach) w 1593 oraz „De venenis” (O truci-
znach) w 1594.

Ten Naborowski był jednym z gorliwych stronników refor-
my, zamocnym właWcicielem obszernej kamienicy w Wilnie i 
folwarku Kiejdzie pod Wilnem, członkiem poselstwa do Anglii 
gdzie pisał Wliczne wiersze na piCkne oczy królowej Elcbiety 
a zarazem był dworzaninem Radziwiłlowskiem - pisał o nim 
w Bibliotece Warszawskiej Salomon RysiMski. 

Naborowski tłumaczył sonety Petrarki, pisma Macieja Ka-
zimierza Sarbiewskiego, pisał epitaia i treny, głównie na czeWć 
Radziwiłłów, ponadto fraszki, erotyki, sonety. Wspomniany 
sonet: Na oczy królewny angielskiej powstał około 1619r. 

W roku 1620 ocenił siC z wdow> po oicjaliWcie dworskim, 
Piekarskim. Ta decyzja póaniej aródłem wielu kłopotów 
rodzinnych i maj>tkowych.

HiStoriA

Wędrówki literackie
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Andrzej Kołosowski

AktywnoWć pana Michała w cyciu 
sportowym rejonu solecznickiego 

zawsze była nie mniejsza od udziału w 
cyciu sportowym kraju. W pierwszej 
połowie lat dziewiCćdziesi>tych za-
wdziCczaj>c jego inicjatywie na Li-
twie zostało odrodzone Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”. Ówczesne 
władze komisaryczne nie odczuwa-
ły radoWci z danego pomysłu, a nawe 
t nie ukrywały swego wrogiego na-
stawienia, ale nic nie zdołały zrobić. 
Odrodzony „Sokół” otworzył nowe 
mocliwoWci przed sportowcami rejonu 
solecznickiego i młodziec> szkoln>. 
Przed nimi pojawiły siC dziesi>tki moc-
liwoWci udziału w imprezach sporto-
wych na Litwie i w Polsce. Sportowcy 
rejonu solecznickiego juc przyzwycza-
ili siC do udziału w zawodach miCdzy-
narodowych. Z tych ostatnich najwiCk-
sze sukcesy odnosz> ringowcy z Białej 
Waki, która stała siC centrum ringo na 
Litwie. Natomiast prezydentem litew-

skiej federacji ringo od momentu jej 
załocenia jest pan Michał. 

Sam jubilat niejednokrotnie wspo-
mina o tym, ce jego cycie mogło po-
toczyć sie inaczej, mógł wyjechać do 
Polski. Po maturze pan Michał miał 
mocliwoWć wyjazdu do Polski, dok>d 
chciała go Wci>gn>ć rodzina. 

– Powiedziałem o takiej mocliwoWci 
ks. prałatowi Leonowi bebrowskiemu, 
który wówczas pełnił posługC w Ej-
szyszkach. W odpowiedzi usłyszałem 
pytanie „A kto zostanie jak cała mło-
dziec wyjedzie? Komu zostawicie tC zie-
miC i ten lud?”. Zapadły te słowy mnie 
w duszC. Zostałem – mówi pan Michał. 

Po zdobyciu matury odbył słucbC w 
wojsku radzieckim na Dalekim Wscho-
dzie w Chabarowsku. Po powrocie z 
wojska rozpocz>ł zaocznie studia na 
wydziale historii Uniwersytetu WileM-
skiego, ł>cz>c je z prac> nauczyciela 
w Dojlidzkiej Szkole Podstawowej. 
NastCpnie został przeniesiony do wie-

czorowej szkoły Wredniej w Ejszyszka-
ch,w której po kilku latach pracy został 
dyrektorem. 

W 1971 roku został mianowany 
kierownikiem rejonowego wydziału 
oWwiaty. Nie chciał tej nominacji, ale 
pod presj> władz i za namow> ministra 
oWwiaty przyj>ł j> . 

– Kierownik wydziału oWwiaty musi 
wykonywać wiele pracy administracyj-
nej, co mnie wcale nie podobało siC. 
W szkole jej było znacznie mniej. Na 
dodatek obejmuj>c t> posadC musiałem 
wst>pić do partii komunistycznej, cho-
ciac do tego momentu nie byłem nawet 
członkiem komsomołu – tłumaczy pan 
Michał. 

Po czterech latach kierowania rejo-
now> oWwiat> powrócił na stanowisko 
dyrektora Wredniej szkoły wieczorowej, 
na którym przepracował do przejWcia 
na emeryturC. 

Od lat młodzieMczych jego cyciow> 
pasj> był sport. Michała wprost ci>gnCło 

Jubileusz Michała Sienkiewicza

Patriota, sportowiec i pedagog 

w rejonie solecznickim rzadko impreza sportowa odbywa się bez udziału zawodników Towarzystwa 
gimnastycznego „Sokół”, które przed laty odrodził Michał Sienkiewicz z ejszyszek. były sędzia kate-
gorii międzynarodowej lekkiej atletyki, członek litewskiego komitetu olimpijskiego, a obecnie prezes 
Tg „Sokół 10 wrzeAnia br. obchodził jubileusz 80-lecia urodzin. 

Szczytem kariery sportowego sCdziego dla Michała Sienkiewicza stały siC 
XXII Igrzyska Olimpijskie w Moskwie 1980 roku

SYLwetKA
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na boisko czy stadion. O zakoMczeniu 
przygody czynnego sportowca zade-
cydował stan zdrowia. Ból w płucach 
podczas biegania stawał siC coraz moc-
niejszy. Badania lekarskie wykazały, 
ce lewe płuco młodego sportowca 
nalecy natychmiast i to niemal w ca-
łoWci usun>ć. Skomplikowany zabieg 
chirurgiczny trwał ponad piCć godzin. 
Narkoza przestała juc działać i chirurg 
kazał dać pacjentowi trochC spirytusu. 
Wbrew opinii wielu lekarzy młody pa-
cjent przecył zabieg, jednak o dalszym 
czynnym uprawianiu sportu nie mogło 
być i mowy. 

– Jako zawodnik miałem znajomych 
w Federacji Lekkiej Atletyki Litwy, 
którzy zaproponowali abym spróbował 
swoich sił w sCdziowaniu. Zgodziłem 
siC. Z biegiem lat sCdziowałem coraz 
wiCcej zawodów lekkoatletycznych, 
otrzymałem kolejno republikaMsk>, 
ogólnoradzieck> a potem i miCdzynaro-
dow> kategoriC sCdziego lekkiej atletyki. 
Jako sCdzia sportowy zwiedziłem cały 
Zwi>zek Radziecki i niemal pół Europy. 
Szczytem mojej kariery sCdziego stały 
siC XXII Igrzyska Olimpijskie w Mo-
skwie – przyznaje pan Michał. 

Podczas igrzysk sCdziował m.in. 
skoki tyczkarzy. Na jego oczach od-
bywała siC zacarta walka polskiego 
skoczka Władysława Kozakiewicza z 
reprezentantem ZSRR Konstantinem 
Wołkowym i moskiewsk> publiczno-
Wci>. Widzowie gwizdali przy kacdej 
próbie Polaka. Kozakiewicz mimo 
wszystko skoczył najwycej i zwyciC-
cył, pokazuj>c widowni swój słynny 
gest, który omal nie kosztował go utraty 
złotego medalu. 

– Po zakoMczeniu konkursu odbyła 
siC narada kolegium sCdziowskiego. 
CzCWć radzieckich sCdziów ostro do-
magała siC odebrania od Władysława 
medalu, za gest, do którego, moim zda-
niem, został sprowokowany przez sam> 
publicznoWć. Zachowywała siC ona nad-
zwyczaj cenuj>co i niesportowo. Po 
gor>cych dyskusjach podjCto decyzjC 
pozostawienia medalu dla reprezen-
tanta Polski – mówi M. Sienkiewicz. 

W dniu 80. urodzin M. Sienkie-
wicza w celu złocenia solenizantowi 
uroczystych gratulacji do Solecznik 
przybyli tec goWcie z Wilna, na czele z 
wiceprezesem Litewskiego Narodowe-
go Komitetu Olimpijskiego, prezyden-
tem Towarzystwa Sportowego „Žalgi-
ris“ Vytautasem Neniusem, prezesem 
KS „Polonia” Stefanem Kimso, posłem 

na Sejm RL Leonard Talmontem oraz 
licznymi ksiCcmi z WileMszczyzny. 

Jako pierwszy ejszyszczaninowi po-
gratulował mer rejonu solecznickiego 
Zdzisław Palewicz, który wymienił wiel-
kie zasługi Jubilata dla sportu, zarówno 
rejonowego, jak i ogólnokrajowego. 

– Mówi>c o Panu Michale na myWl 
nasuwaj> siC przede wszystkim trzy 
cechuj>ce go wartoWci. Pierwsza – to 
patriotyzm. Pan Michał jest patrio-
t> Ziemi Ojczystej, Ziemi Ejszyskiej 
i Solecznickiej, to patriota Litwy i 
patriota Polski, i cały ten ogromny 
patriotyzm zawsze potraił w sobie 
poł>czyć. Drugie – to wielkie zami-
łowanie do sportu. Jedni czynnie upra-
wiaj> sport, inni obserwuj> go z boku. 
Pan Michał uprawiał sport na rócne 
sposoby, ale zawsze z doskonałym 
wynikiem. Dlatego tec dziW widzimy 
jubilata jako młod> i energiczn> osobC. 
Trzecia wartoWć jako całokształt jego 
cycia – to jego zasługi jako pedagoga. 
Zrobił wiele dla szkolnictwa w rejo-
nie, słucył przykładem dla młodziecy i 
sportowców. Cieszymy siC ogromnie, 
ce mamy takiego człowieka u nas w 
rejonie, ce cyje i pracuje wWród nas i za 
to wszystko dziW chcemy mu serdecz-
nie podziCkować. byczymy Panu nie-
ustaj>cej energii i realizacji pomysłów 
na kolejne lata. Niech Pan pozostaje 
wWród nas jak najdłucej, bo jest nam 
Pan bardzo potrzebny – powiedział 
Zdzisław Palewicz. 

Zdzisław Palewicz jr
Fot. Andrzej Kołosowski

i archiwum M. Sienkiewicza

W 1995 roku staraniami Michała Sienkiewicza zostało zarejestrowane Towa
rz ystwo Gimnastyczne „Sokół” na Litwie

W dniu urodzin solenizantowi cyczenia złocył Zdzisław Palewicz, mer rejonu 
solecznickiego, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego Zwi>zku Polaków 
na Litwie
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Pismo VwiCte w rócny sposób ukazuje 
rolC Anioła Stróca. Jego postać przewi-

jała siC juc w cytowanych wczeWniej tek-
stach. Zwrócimy jeszcze uwagC na kilka z 
nich. KsiCga Hioba przedstawia człowie-
ka sprawiedliwego, pobocnego, wiernego 
Bogu, którego dotyka niezasłucone cierpie-
nie. Hiob przecywa odrzucenie ze strony 
najblicszych, nawet cony, niezrozumienie 
i oskarcenie ze strony najlepszych przyja-
ciół, milczenie Boga. W takiej po ludzku 
dramatycznej sytuacji zdaje siC całkowicie 
na Boga: Dobro przyjCliWmy z rCki Boga. 
Czemu zła przyj>ć nie mocemy? (Hi 2, 10). 
Hiob wie, ce w jego cyciu nic nie dzieje siC 
bez woli Boga i mimo tragicznej – po ludz-
ku – sytuacji, nadal wychwala Pana. KsiCga 
Hioba jest prób> zrozumienia tajemnicy 
cierpienia. Ona wchodzi w rany ludzkoWci 
(C.M. Martini), w nasze rany i stara siC 
nadać im sens. W kontekWcie cierpienia 
Hioba pojawia siC postać Anioła Stróca. 
Jeden z mCdrców i przyjaciół Hioba Elihu 
wskazuje na jego pomoc w cyciu cierpi>ce-
go: Gdy ma on swego anioła, obroMcC jed-
nego z tysi>ca, co mu wyjaWni powinnoWć; 
zlituje siC nad nim i prosi: „Uwolnij od 
zejWcia do grobu, za niego okup znalazłem” 
(Hi 33, 23-24). Rola anioła orCdownika w 
ludzkim cierpieniu jest potrójna. Przede 
wszystkim pokazuje człowiekowi jego 
„joser”, „obowi>zek”, to, co słuszne, od-
słaniaj>c mu zatem powody cierpienia, jego 
logikC… Po drugie, anioł pociesza czło-
wieka, okazuj>c mu swoj> litoWć („hnn”), 
swoj> sympatiC. Jest on sprzymierzeMcem 
człowieka, w przeciwieMstwie do szatana. 
Wreszcie anioł przedstawia Bogu „kofer”, 
„okup” za cycie cierpi>cego… oiaruje 
Bogu – nawrócenie człowieka (G. Ravasi). 
Anioł Stróc jest wiCc potCcnym orCdowni-
kiem człowieka przed Bogiem w obliczu 
jego cierpienia i oskarceM ze strony szatana. 
           

STróL 
na wSzySTkich Drogach

Postać Anioła Stróca jako obroMcy bied-
nych i uciWnionych pojawia siC zarówno w 
PiCcioksiCgu jak i w Psalmach. KsiCga Wyj-
Wcia opisuje drogC Izraelitów przez pustyniC 
do ziemi obietnicy. W tej drodze towarzyszy 
im anioł, który pełni rolC stróca całego ludu. 
W dzieM idzie na czele, wskazuj>c cel drogi, 

w nocy przesuwa siC na tyły, osłaniaj>c lud 
przed wrogiem (Wj 14, 19nn). Lud maj>c 
takiego patrona i obroMcC powinien mu być 
wierny i posłuszny oraz otaczać go szacun-
kiem: Oto Ja posyłam anioła przed tob>, aby 
ciC strzegł w czasie twojej drogi i doprowa-
dził ciC do miejsca, które ci wyznaczyłem. 
Szanuj go i b>da uwacny na jego słowa. Nie 
sprzeciwiaj siC mu w niczym (Wj 23, 20-21). 
Równiec Psalmista wskazuje na obronn> 
rolC anioła, który zakłada obóz warowny 
wokół boj>cych siC Jego i niesie im ocalenie 
(Ps 34, 8). Z kolei Psalm 91 wskazuje na 
obecnoWć i opiekC aniołów na rozkaz Bocy 
na wszystkich ludzkich drogach: Niedola 
nie przyst>pi do ciebie, a cios nie spotka 
twojego namiotu, bo swoim aniołom dał 
rozkaz o tobie, aby ciC strzegli na wszyst-
kich twych drogach. Na rCkach bCd> ciC 
nosili, abyW nie uraził swej stopy o kamieM 
(Ps 91, 10-12). Aniołowie s> gwarantem 
właWciwej drogi, pozwalaj> człowiekowi 
dokonywać właWciwych wyborów i prze-
ciwstawiać siC wszelkiemu rani>cemu złu. 
Maj>c u boku anielsk> pomoc, człowiek 
jest strzecony bezpoWrednio przez same-
go Boga, który pozwala mu bezpiecznie 
i z łatwoWci> przejWć nie tylko po kamie-
niach pustyni cycia, ale takce po obsza-
rach zaminowanych przez zło (G. Ravasi). 
VwiadomoWć obecnoWci i opieki Aniołów 
Stróców powinna napawać nadziej> oraz 
wdziCcznoWci>. Winna równiec pobudzać 
do dobrych czynów i unikania zła. Radzi 
Peter Kreeft: Kiedy twój anioł stróc wy-
biera siC, by załatwić jakieW sprawy, nie 
opuszcza ciC, tak jak nie opuszcza Boga. 
Ulega bilokacji lub trilokacji. Aniołowie 
nie s> ograniczeni przez przestrzeM do 
tylko jednego miejsca jednoczeWnie, tak 
jak ciała. Gdziekolwiek idziesz, zabierasz 
ze sob> swojego anioła. A wiCc nim pój-
dziesz dok>dkolwiek, zapytaj sam siebie, 
czy jest to odpowiednie miejsce dla anioła. 
            

aniele boLy, STróLu MóJ
Malarze najchCtniej ukazuj> Anioła 

Stróca jako opiekuna prowadz>cego dziec-
ko za rCkC. Bywa równiec przedstawiany 
w momencie, gdy uczy dzieci modlitwy, 
wskazuje rCk> kierunek drogi (niebo) lub 
wielk> tarcz> chroni je przed złem. Te funk-
cje Anioła Stróca wyraca równiec modli-

twa, odmawiana szczególnie przez dzieci: 
Aniele Bocy, Strócu mój, ty zawsze przy 
mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, 
b>da mi zawsze ku pomocy. Strzec mnie 
od wszelkiego złego i zaprowada mnie do 
cywota wiecznego. Amen. Pietro Ricchi w 
swoim wyobraceniu Anioła Stróca nawi>-
zał do relacji rodzinnych. W czasie kłótni 
małceMskich bywa czasem tak, ce jedno z 
rodziców chroni dziecko przed gniewem i 
agresj> drugiego. Artysta przedstawił dziec-
ko tul>ce siC z wielkim zaufaniem w ramio-
nach anioła. Ponadto Stróc posiada tarczC, 
pod któr> mocna siC ukryć przed gniewem 
ojca jak pod spódnic> matki (M. Bussagli). 
Jezus ostrzegaj>c przed lekcewaceniem 
małych i nie znacz>cych, potwierdza, ce 
kacdy z nich ma swego opiekuna w niebie: 
Strzeccie siC, cebyWcie nie gardzili cad-
nym z tych małych; albowiem powiadam 
wam: Aniołowie ich w niebie wpatruj> siC 
zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest 
w niebie (Mt 18, 10). Dziecko jest symbo-
lem spontanicznoWci, naturalnoWci, prostoty, 
braku komplikacji. Dzisiaj dziecko uwa-
cane bywa za luksusow> zabawkC, bywa 
rozpieszczane, uwielbiane. W mentalno-
Wci hebrajskiej dzieci przyjmowano przede 
wszystkim jako Boce błogosławieMstwo. W 
czasie ceremonii zaWlubin na progu domu 
lub namiotu rozbijano owoc granatowca, 
tak, aby ukazały siC liczne ziarna, maj>ce 
symbolizować dzieci, których cyczono 
małconkom. Dzieci jednak nie cieszyły 
siC cadnymi wzglCdami ani prawami. Jezus 
bierze je w obronC, błogosławi, sprzeciwia 
siC Apostołom, gdy je odpCdzaj> (zob. Mt 
19, 13-15). Napomina, by nimi nie gardzić, 
gdyc maj> potCcnych patronów w niebie 
– aniołów. Stawiaj>c jako wzór dziecko, 
czyli to, co niewacne, słabe, bezbronne, 
Jezus weryikuje ludzk> miarC i hierarchiC 
wartoWci. Być wielkim w oczach Ewange-
lii oznacza być otwartym na wszystko, co 
najmniejsze, słabe, potrzebuj>ce szacunku i 
miłoWci. Być wielkim oznacza być prostym 
i pokornym. Postawa dzieciCca pozwala 
równiec odejWć od nadmiernego racjona-
lizmu i zawierzyć wewnCtrznej intuicji i 
duchowemu Wwiatu aniołów. Wierzyc w 
aniołów to znaczy wejWć głCboko w tajem-
nicC wiary i przekroczyć tC, wyborn> i na-
iwn>, ludow> pobocnoWć, która zbyt czCsto 
je otacza! Ukazuj> nam oni drogC i prawdC. 
Otwieraj> przed nami nieskoMczone ho-
ryzonty i pomagaj> nadać sens naszemu 
cyciu. Trzeba nadstawiać ucha, nauczyć siC 
na nowo „czuć” Wwiat ducha, by na nowo 
oswoić anielski Wwiat (N. Timbal). 

Tekst pochodzi z ksi>cki Stanisława 
Biela SJ – „Aniołowie” (Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2013) i ukazał siC na por
talu DEON.pl – pierwszym katolickim 
portalu społecznoWciowoinformacyjny.

KaMdy ma swojego anioła
postać anioła StróMa upowszechniła się w koAciele w czasie re-

formacji. najczęAciej kojarzy się z poboMnymi obrazkami, na których 
bywa przedstawiany w roli opiekuna małego dziecka. Te dewocyjne 
wyobraMenia nie są jednak tworem wyobraKni, ale mają swe Kródło 
w biblii. MoMna więc powiedzieć, Me kult aniołów StróMów jest uza-
sadniony teologicznie, z drugiej strony wyraMa odwieczną ludzką 
potrzebę opieki „sił wyMszych” (M. bussagli).
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Redakcja nie zwraca tekstów niezamówio-
nych oraz zastrzega sobie prawo ich skra-
cania i redagowania oraz zmiany tytułów.

Adres do korespondencji: 
ul. WileMska 48 
(siedziba Oddziału Rejonowego ZPL)
LT-17116 Soleczniki
tel.: +370 616 90 480 
e-mail: soleczniki@wp.pl 
Nakład: 1500

20 i 21 wrzeAnia 2013 roku w litewskim 
narodowym Teatrze Dramatycznym (lietuvos na-
cionalisnis Dramos Teatras) odbyła się premiera 
dramatu Tadeusza Słobodzianka „nasza klasa” 
w reMyserii yany ross. Tym spektaklem Teatr 
rozpoczął swój 74. sezon. 

Sztuka opowiada historie 14 lekcji/scen polskich i cy-
dowskich uczniów z jednej klasy, którzy razem siC ucz>, 
bawi>, chuligani>, wchodz> w dorosłoWć. Marz> o tym, 
kim bCd> w przyszłoWci. Czytaj> „TrylogiC” Sienkiewi-
cza. Chodz> na ilmy z Chaplinem. Słuchaj> jazzu. Co 
siC takiego wydarzyło, ce ci sami ludzie, którzy kiedyW 
mieszkali obok siebie, chodzili do tej samej szkoły nagle 
stali siC najwiCkszymi wrogami? Co siC wydarzyło, ce 
narodowoWć, religia i ideologia okazały siC wacniejsze nic 
przyjaaM? Kiedy w koledze ze szkolnej ławki zobaczono 
Obcego? Co siC stało z tamt> klas>? 

Tadeusz Słobodzianek przed piCcioma laty stworzył 
dramat, którego akcja rozgrywa siC od lat dwudziestych 
XX wieku, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z 
Jedwabnego. Do miasteczka wkracza najpierw radzieckie, 
a potem niemieckie wojsko. Antysemityzm wybucha z 
cał> sił> w serii gwałtów, morderstw, tortur i kulminuje w 
masowym pogromie bydów. Po wojnie, ci, którzy przecyli 
wstCpuj> w szeregi tajnej policji szukaj>c sposobu by siC 
zemWci. Ostatecznie uczniowie tej klasy rozrzuceni po Pol-
sce, USA, Izraelu, próbuj> pogodzić siC z rzeczywistoWci>. 

Jedwabne to niewielkie miasteczko zamieszkałe przez 
Polaków i bydów. Po II Wojnie Vwiatowej stało siC sym-
bolem Holokaustu. Władze paMstwowe oraz Wwiadkowie 

tego wydarzenia dla WwiCtego spokoju nie wspominali o 
nim, ale – oddaj>c prawdC historyczn> – czCWć sprawców 
os>dzono i skazano w latach piCćdziesi>tych. DziW równiec 
to wydarzenie jest rócnie oceniane. U jednych wywołuje 
złoWć u innych wzruszenie. Jest kontrowersyjne a jedno-
czeWnie prowokuje do rzetelnej analizy i debaty publicznej. 
Ale najgorsze jest to, ce takie Jedwabne były w kacdym 
paMstwie, które znalazło siC okupacj> hitlerowsk>. Równiec 
na Litwie. 

Chociac sztuka inspirowana jest prawdziwymi histo-
rycznymi wydarzeniami to nie przedstawia cadnych no-
wych faktów o HolokauWcie. Raczej wstrz>sa sposobem 
mówienia o pamiCci historycznej zrozumiałym dla dzisiej-
szego widza jCzykiem. Prowokuje i zaprasza do spojrzenia 
na historiC przez nasze sumienie, odrzucaj>c tkwi>ce w nas 
uprzedzenia. Dialogi dramatu s> bardzo drastyczne, ostre i 
okrutne. A napiCcia dodaj> wplatane miCdzy dialogi dzie-
ciCce piosenki. Od pocz>tku znamy daty urodzin i Wmierci 
jej bohaterów. Nie jest to dramat przyjemny i łatwy. Nie 
musi siC podobać. 

Przedstawienie w wersji litewskiej „M┣s┧ klasプ“ zostało 
stworzone przez recyser YanC Ross wraz z grup> aktorów 
i artystów pochodz>cych z rócnego pokolenia. SztukC z 
jCzyka polskiego na jCzyk litewski przetłumaczył Rolandas 
Rastauskas.

– Jest to serdeczne i uczciwe zaproszenie dla widza, 
aby razem porozmawiać o naszej historii – pisze na stronie 
LNDT dyrektor artystyczny Teatru, Audronis Liuga.

Katarzyna BiersztaMska
teatras.lt, teatrdramatyczny.pl, 15min.lt 
Fot. Mikko Waltari, teatras.lt , 15min.lt 

„Nasza klasa”
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