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S£OWO WSTÊPNE

O roku przestêpnym i marchewce

Spis treci

Za oknem nareszcie wiosna. S³upek rtêci z dnia na dzieñ pnie siê w
górê, ciep³e ubranie wêdruje do szafy. Do op³aty pozostaje ostatni rachunek za ogrzewanie. Zima za
nami, to jest pewne, nie wiadomo
tylko jakie niespodzianki przygotuj¹
nam kolejne pory roku. Jak tu nie
wspomnieæ, ¿e 2012 rok jest rokiem
przestêpnym.
Powszechnie wiadomo, ¿e rok
przestêpny jest o jeden dzieñ d³u¿szy od roku zwyk³ego. W praktyce
to oznacza, ¿e w lutym mamy nie
28 lecz 29 dni. Czy to jest le? Zale¿y z jakiego punktu widzenia na to
patrzeæ. Dodatkowy czas do namys³u, pracy, czy wypoczynku jeszcze
nikomu nie zaszkodzi³, kto podchodzi³ do tego z zimn¹ g³ow¹.
Krajowym politykom idzie to z
trudem. Staraj¹ siê zachowaæ dobr¹
minê do z³ej gry. Obywatel nie ma
powodów do dumy z w³asnych wybrañców. Nie mo¿e zrozumieæ ich
k³ótni os³oniêtych pajêczyn¹ tajemnicy pañstwowej. Zreszt¹ ma w
nosie te tajemnice , gdy wchodz¹c
do sklepu, tankuj¹c paliwo, p³ac¹c
rachunki komunalne spotyka siê z
bezlitosn¹ prawd¹  co jest nie tak
w Królestwie Duñskim, mówi¹c
s³owami Hamleta. O dzisiejsz¹ Daniê akurat mo¿emy byæ spokojni i
my i szekspirowski Hamlet. Co innego je¿eli chodzi o nas samych.
Europa wstrzyma³a wyp³atê pomocy finansowej dla Litwy z funduszy strukturalnych. Ksiêgowi z
Brukseli zaczêli podejrzewaæ, ¿e w
kraju nad Wili¹ przetargi s¹ przeprowadzane nie do koñca przejrzy-

cie. Naiwni Europejczycy z Zachodu myleli, ¿e do podzia³u tortu z³o¿onego z grubych, pysznych biszkoptów w postaci milionów euro litewski rz¹d zaprosi ka¿dego chêtnego. Tym bardziej w dobie kryzysu
finansowego. Kryzys jest bardzo
trudnym okresem ¿yciowym i na
drodze jego przezwyciê¿enia nale¿y
trzymaæ siê razem z bliskimi sobie
towarzyszami ¿ycia codziennego i
politycznego. Tym bardziej, ¿e nied³ugo znowu bêdzie potrzebna si³a w
miêniach, by w jesiennej przepychance o w³adzê, która jest nazywana poprawnie wyborami parlamentarnymi,
zdobyæ maksymalnie wiêksz¹ liczbê
mandatów poselskich. Bez nich politykom nie da siê uczyniæ Litwê krajem mlekiem i miodem p³yn¹cym.
Mleko i miód, z powodu ich dro¿yzny, na razie nam obiecuj¹ wabi¹c
przys³owiow¹ marchewk¹, na sam
widok której wielu ludzi ju¿ dostaje
ataku alergii. Ludzie po prostu refleksyjnie pakuj¹ rzeczy i opuszczaj¹ ojczyste strony. Wed³ug danych statystycznych tylko w roku ubieg³ym
Litwê w poszukiwaniu pracy na Zachodzie opuci³o prawie 54 tys.
mieszkañców. W latach 2007-2011
rocznie emigrowa³o rednio ok. 45
tysiêcy naszych wspó³obywateli.
Niezbyt trudny rachunek matematyczny pozwala przypuszczaæ, ¿e w
rzeczywistoci na samej ziemi litewskiej nas ju¿ nie ma trys milijonai...
Znaj¹c g³ówny kierunek migracji
mieszkañców Litwy, którym jest
Wielka Brytania, najczêciej Londyn
i jego okolice, mo¿emy byæ spokojni
o gor¹ce kibicowanie naszej ekipie

koszykarskiej podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. Oczywicie o ile duma narodowa  mêska kadra koszykarska, zdobêdzie
w turnieju kwalifikacyjnym przepustkê na g³ówn¹ sportow¹ imprezê czterolecia.
Kolejny raz mieszkañcom Wileñszczyzny demonstracjê marchewki, czyli obietnicê rz¹d z³o¿y³
w marcu. Ustami kanclerza Deividasa Matulionisa by³o dumnie powiedziane, ¿e do koñca 2013 roku proces zwrotu ojcowizny zostanie zakoñczony dla jej mieszkañców w 99
procentach. Kanclerz nie zapomnia³
tak¿e podkreliæ, ¿e to obecny rz¹d
konserwatystów zobowi¹za³ siê na
pocz¹tku swej kadencji do ostatecznego rozwi¹zania problemu restytucji mienia w okrêgu wileñskim. Od
takich s³ów do prawdy kamieñ spada z serca. Po dwudziestu latach
reformy prawowici w³aciciele odzyskaj¹ ziemiê. Kanclerz zapomnia³
jedynie wspomnieæ, ¿e nie zawsze
swoj¹, a tylko t¹, która zosta³a, której nie potrzebowali przekrêtni politycy i dygnitarze pañstwowi. Czêsto tak¹, na której nawet marchewka nie wyronie.
Andrzej Ko³osowski
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Zwarci i jednomylni
w s³usznej sprawie

17 marca 2011 roku Sejm przyj¹³
nowelizacjê Ustawy o owiacie. W
wersji jak najbardziej nieprzychylnej
mniejszociom narodowym. W artykule 30, powiêconym kszta³ceniu
w jêzykach mniejszoci narodowych,
zawarty zosta³ zapis, ¿e w szko³ach
nielitewskich lekcje poznania wiata
w klasach pocz¹tkowych, historii i
geografii w czêci programu dotycz¹cej Litwy oraz wychowania obywatelskiego bêd¹ prowadzone po litewsku. Ponadto od 2013 roku zostanie
ujednolicony egzamin z jêzyka litewskiego. Pos³owie uznali równie¿, ¿e w
przypadku ma³ych miejscowoci,
gdzie obecnie dzia³aj¹ dwie szko³y, np.
z litewskim i polskim jêzykiem nauczania, i szko³y te nie spe³niaj¹ wymogów
co do liczby uczniów, zamkniêta zostanie szko³a polska. Ustawa przyjêta
zosta³a g³ównie g³osami rz¹dz¹cej koalicji, sk³adaj¹cej siê z partii konserwatywnej i ugrupowañ liberalnych.
Ugrupowania opozycyjne  przede

wszystkim Partia Socjaldemokratyczna, pos³owie z Partii Pracy oraz partii
Porz¹dek i Sprawiedliwoæ  g³osowali albo przeciwko, albo powstrzymali siê od g³osu.
Przeciwko ustawie g³osowali trzej
pos³owie Akcji Wyborczej Polaków na
Litwie.
Ostatnie s³owo w kwestii ustawy
wypowiedzia³a prezydent, 30 marca
2011 r. podpisuj¹c j¹. Na nic zda³o siê
ponad 60 tysiêcy podpisów zebranych
przez rodziców, nauczycieli, uczniów.
Ustawodawcy zapewniali, ¿e zrobili
to w trosce o polskie dzieci, które
rzekomo nie znaj¹ litewskiego, przez
co s¹ na straconej pozycji. Fiaskiem
zakoñczy³y siê obrady zespo³ów ekspertów, którzy mieli wypracowaæ
mechanizmy wdro¿enia ustawy. Grupy robocze, które mia³y rozstrzygaæ
konkretne problemy, te¿ nie dzia³aj¹.
W pierwsz¹ rocznicê przyjêcia
Ustawy o owiacie komitety strajkowe polskich szkó³ zwo³a³y do Wilna

tych, którym sprawy owiaty w jêzyku ojczystym le¿¹ na sercu. Oko³o
7 tys. osób przesz³o w przemarszu
od Sejmu, gdzie s³awetna ustawa zosta³a przyjêta, w kierunku siedziby
rz¹du, w woli którego jest zg³oszenie
poprawek, naprawiaj¹cych to, co
przed rokiem wbrew woli spo³ecznoci zosta³o wprowadzone. Policja, jak
zwykle poda³a mniejsz¹ liczbê, wg
oficjalnych danych protestuj¹cych
by³o ok. 4 tys., ale nawet zazwyczaj
krytyczne wobec wszelkich poczynañ polskiej spo³ecznoci media litewskie musia³y obiektywnie przyznaæ, ¿e
wygl¹da³o to imponuj¹co, a organizacji ca³ego przedsiêwziêcia, zdyscyplinowania i jednomylnoci w tej
najwa¿niejszej sprawie mo¿na Polakom pozazdrociæ.
W spokoju i skupieniu, z polskimi
i litewskimi flagami narodowymi, pod
has³ami Stop likwidacji owiaty
mniejszoci narodowych, Jêzyk ojczysty gwarancj¹ jakoci wiedzy,
Tylko mato³y likwiduj¹ polskie szko³y Polacy z ca³ej Wileñszczyzny, na
czele z liczn¹ reprezentacj¹ rejonu
solecznickiego kroczyli alej¹ Giedymina. Ludzie w ró¿nym wieku, ca³ymi rodzinami chcieli w ten sposób
zademonstrowaæ w³adzom kraju, ¿e
maj¹ wystarczaj¹co determinacji, by
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17 marca, w pierwsz¹ rocznicê przyjêcia kontrowersyjnej Ustawy o owiacie w Wilnie odby³a siê wielotysiêczna manifestacja.
Polacy z ca³ej Wileñszczyzny po raz kolejny zawiadczyli, ¿e nie
godz¹ siê na zmiany, niszcz¹ce edukacjê w jêzyku ojczystym. W
swojej walce spo³ecznoæ polska nie jest osamotniona, do akcji
protestacyjnej do³¹czyli Rosjanie, Bia³orusini oraz Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Owiaty.
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walczyæ o przysz³oæ polskiego
szkolnictwa na Litwie. M³odzi ludzie,
którzy w przysz³ym roku i w najbli¿szych latach maj¹ zdawaæ maturê,
odwa¿nie mówili, ¿e choæ p³ynnie
pos³uguj¹ siê jêzykiem litewskim i nie
obawiaj¹ siê studiów w tym jêzyku,
maj¹ obawy, jak poradz¹ sobie z ujednoliconym egzaminem, do którego po
prostu nie zd¹¿¹ siê przygotowaæ w
takim samym stopniu jak rówienicy
ze szkó³ litewskich. Uczniowie obecnych klas 11 s¹ zmuszeni skupiæ siê
na przerabianiu rozszerzonego programu literatury litewskiej, przez co
mniej maj¹ czasu na inne przedmioty,
nie wspominaj¹c o zajêciach dodatkowych, takich jak muzyka, czy
sport. Pañstwo Ob³aczyñscy, którzy
przybyli ca³¹ rodzin¹, zaznaczyli, ¿e
jest to demokratyczna forma protestu, wszelkie insynuacje o nielojalnoci obywateli narodowoci polskiej
wobec swojego pañstwa s¹ bezpodstawne.  Jestem zadowolona z poziomu nauczania w szkole, do której
chodz¹ moje dzieci  zapewni³a pani
Oksana, ale absolutnie nie zgadzam siê
na zmiany, które zosta³y wprowadzone po przyjêciu Ustawy. Henryk Baranowicz, starosta gminy bia³owackiej, który równie¿ uczestniczy³ w
akcji uwa¿a, ¿e jako rodowici mieszkañcy tej ziemi, maj¹cy korzenie polskie, mo¿emy i musimy walczyæ o
zachowanie tego, co odziedziczylimy
od naszych przodków. Jest to nasze
prawo i obowi¹zek.
Na placu przed siedzib¹ rz¹du
uczestników marszu wita³y dwiêki
hymnu Unii Europejskiej  Ody do
radoci, przypominaj¹c, ¿e jestemy
obywatelami zjednoczonej Europy, w
której obowi¹zuj¹ normy demokracji
i poszanowania praw cz³owieka.
Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkó³ Polskich
na Litwie Macierz Szkolna, zabieraj¹c g³os, stwierdzi³, ¿e ignoruj¹c 60
tys. podpisów, w³adze plunê³y w
twarz obywatelom, jest to wiêc protest w obronie godnoci ludzkiej, honoru narodowego, a dla m³odzie¿y 
lekcja wychowania obywatelskiego.
 Czwarte przykazanie brzmi: czcij
ojca swego i matkê swoj¹. Wyrzeczenie siê swoich korzeni, narodowoci
jest wielkim grzechem. Zmuszanie do
tego  równie¿ rz¹dz¹cy bior¹ wiêc
ten grzech na swoje sumienie 
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owiadczy³ Waldemar Tomaszewski,
europose³, przewodnicz¹cy AWPL.
Postulaty mniejszoci narodowych w kwestii edukacji popar³
Zwi¹zek Zawodowy Pracowników
Owiaty, który podobnie jak polska
spo³ecznoæ ma negatywne dowiadczenia braku chêci dialogu ze
strony ministerstwa owiaty. Zwi¹zkowcy równie¿ walcz¹ przeciwko
nieudolnej reformie systemu edukacji, która pog³êbia problemy szkolnictwa i stwarza dodatkowe, w tym ograniczaj¹ce konstytucyjne prawo mniejszoci narodowych do podejmowania samodzielnych decyzji w sprawie
edukacji. Prezes zwi¹zku Audrius Jurgelevièius, powiedzia³, ¿e to, co robi¹
obecne w³adze jest sprzeczne z Konstytucj¹, dlatego zwi¹zkowcy s¹ solidarni z Polakami i popieraj¹ ich postulaty. Jednoczenie wystêpuj¹ w
obronie godziwych warunków pracy
nauczycieli. 21 lutego nauczyciele z
ca³ego kraju zorganizowali 2-godzinny strajk ostrzegawczy. Jak powiedzia³ Audrius Jurgelevièius, zwi¹zkowcy zdaj¹ sprawê z tego, ¿e w
obecnej sytuacji, kiedy liczba uczniów
w ci¹gu ostatnich dziewiêciu lat
zmniejszy³a siê o 150 tys., optymalizacja sieci szkó³ jest nieunikniona, niemniej nale¿y j¹ przeprowadziæ m¹drze.
W sprawie koszyczka ucznia maj¹ te¿
swoje konkretne propozycje.
Wszyscy wypowiadaj¹cy siê jednym g³osem mówili, ¿e nie jest to protest przeciwko Litwie czy nauce jêzyka litewskiego, jest to protest przeciwko rz¹dz¹cej obecnie wiêkszoci,
która coraz bardziej oddala siê od
zwyk³ych obywateli, pozostaje g³ucha
na wszelkie argumenty.
W przyjêtej podczas wiecu i przekazanej do kancelarii rz¹du petycji
¿¹da siê odwo³ania nieprzychylnych
dla szkó³ mniejszoci narodowych
zapisów w ustawie owiatowej. W
rezolucji odnotowuje siê, ¿e abiturienci szkó³ mniejszoci narodowych od
lat z powodzeniem sk³adaj¹ wszystkie egzaminy maturalne w jêzyku litewskim, nastêpnie kontynuuj¹ naukê
w litewskich uczelniach wy¿szych i
zdobywaj¹ wy¿sze wykszta³cenie.
W rezolucji zawarte zosta³y równie¿
postulaty zwi¹zku zawodowego pracowników owiaty: zmian w trybie
finansowania szkó³, odroczenia planowanej atestacji pedagogów, zapew-

nienia im 18-godzinnego minimalnego wymiaru pracy.
Albert Narwojsz, koordynator akcji stwierdzi³, ¿e by³a ona udana, pokaza³a jednoæ ró¿nych rodowisk w
sprawach dotycz¹cych edukacji. 
Planowalimy, ¿e przybêdzie ok. 2 tys.
osób, tymczasem zgromadzi³o siê ok.
7 tys., potwierdza to, ¿e walczymy
w s³usznej sprawie.
Nie by³o ¿adnych powa¿nych incydentów, choæ niektórzy dzia³acze
litewscy, zbijaj¹cy kapita³ polityczny
na wzniecaniu antypolskich nastrojów, straszyli spo³eczeñstwo setkami
polskich kiboli, piesz¹cych z odsiecz¹
rodakom na Litwie, maj¹cych zdemolowaæ Wilno. Rzeczywicie, w
akcji protestacyjnej wziê³a udzia³ 50osobowa grupa m³odych osób ze Stowarzyszenia Marsz Niepodleg³oci,
ale zachowywa³y siê one nawet bardziej ni¿ poprawnie. Po wiecu gocie
z Polski rozdali dziennikarzom
owiadczenie. Polacy mieszkaj¹cy na
Litwie pozbawieni s¹ praw, które
przynale¿¹ siê ka¿demu cz³owiekowi
 napisali autorzy owiadczenia. Wyrazili te¿ przekonanie, ¿e Litwê i Polskê powinna ³¹czyæ przyjañ i sojusz,
a dobros¹siedzkie stosunki powinny
byæ oparte o przywi¹zanie do wspólnych wartoci, poszanowanie to¿samoci ka¿dego z narodów, a tak¿e
praw mniejszoci litewskiej w Polsce
i polskiej na Litwie.
Minister owiaty i nauki Gintaras
Steponavièius komentuj¹c to, co siê
dzia³o w sobotê 17 marca, swoim
zwyczajem stwierdzi³, ¿e akcje protestacyjne Polaków w obronie tradycyjnego modelu owiaty maj¹ wyrane zabarwienie polityczne i ¿e ministerstwo owiaty zrobi³o wszystko,
by usprawniæ wdro¿enie ustawy w
¿ycie. Ile jest w tym prawdy? Ci,
którzy na praktyce ustawê musz¹ realizowaæ, a wiêc dyrektorzy i nauczyciele, wiedz¹, ¿e s¹ to tylko s³owa,
demagogia i hipokryzja.
Akcja w obronie owiaty pokaza³a, jak potrafimy byæ zwarci i jednomylni, jak¹ piêkn¹ mamy m³odzie¿.
Nawet media litewskie, choæ ze
zgrzytem zêbów, ale musia³y to przyznaæ. Publicysta dziennika Lietuvos
Rytas stwierdzi³, ¿e Litwini powinni
siê uczyæ od Polaków jednoci i zdyscyplinowania.
Barbara Sosno
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Przemówienie Prezydenta RP

Bronis³awa KOMOROWSKIEGO

Szanowni Pañstwo!
Nie mog³o byæ inaczej. Zgodnie z
dobr¹ tradycj¹, istniej¹c¹ ju¿ od szeregu lat, Prezydent Polski jest obecny na Litwie. Cieszy siê razem ze
wszystkimi obywatelami Litwy niepodleg³oci¹ s¹siadów. I odwrotnie.
Rok rocznie w Polsce, 11 listopada,
w czasie naszego wiêta Niepodleg³oci, cieszymy siê obecnoci¹ Prezydentów Litwy w naszym kraju. Cieszymy siê, bo liczymy na to, ¿e te
wizyty, ta demonstracja akceptacji niepodleg³oci, podkrelaj¹c wspólnoty
losów polsko  litewskich mo¿e s³u¿yæ nie tylko rozpamiêtywaniu historii, ale powinna s³u¿yæ tak¿e umacnianiu dzisiejszej wspó³pracy, rozwi¹zywaniu dzisiejszych problemów.
Tak¿e takich trudnych problemów,
jak problemy mniejszoci narodowych na ca³ym wiecie.
Mamy tego wiadomoæ, ale chcemy pañstwa zapewniæ, ¿e Pañstwo
Polskie w pe³ni rozumie, docenia i bêdzie wspomaga³o funkcjonowanie
szkolnictwa polskiego na Litwie.
Nie ma takiej mniejszoci narodowej na wiecie, która by przetrwa³a
bez systemu edukacji. Wszyscy to
rozumiej¹. Rozumiej¹ to Niemcy,
mniejszoæ niemiecka w Polsce. Rozumiej¹ to Litwini w Polsce. Rozumiemy i my równie¿, ¿e kwestia
szkolnictwa mniejszociowego,
szkolnictwa polskiego na Litwie to jest
byæ, albo nie byæ mniejszoci narodowej polskiej, ¿e to jest fundament
funkcjonowania ca³ej grupy. Dlatego
tak wielk¹ wagê przywi¹zujemy do
przekonywania naszych partnerów
litewskich, ¿e nie nale¿y iæ w kierunku pogarszania warunków funkcjonowania szkolnictwa mniejszociowego na Litwie. Dlatego konsekwentnie wspomagamy tak¿e szko³y
polskie, co widaæ równie¿ po efektach remontu szko³y w Solecznikach.
Jest wiele spraw, które trzeba
przedyskutowaæ, obudowaæ przeró¿nego rodzaju dobrymi projektami, ale
kwestie szkolnictwa by³y, s¹ i bêd¹
w centrum uwagi Polski. Tak jak za-
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podczas wizyty w Solecznikach 16 lutego br.

wsze s¹ w centrum uwagi ka¿dego
innego kraju, który czuje szczególn¹
³¹cznoæ emocjonaln¹ z jak¹kolwiek
w³asn¹ mniejszoci¹, w jakimkolwiek
innym pañstwie.
Jest mi szczególnie mi³o, ¿e mogê
tu, w Solecznikach, w jakiej mierze
nieformalnej stolicy polskoci na Litwie, na Wileñszczynie, podziêkowaæ za dotychczasowy wysi³ek,
uwieñczony dobrymi efektami. Te
efekty mo¿na liczyæ i w iloci
uczniów, ale mo¿na liczyæ tak¿e w
iloci absolwentów, którzy zdobywaj¹ wy¿sze wykszta³cenie. Wiem,
¿e pod tym wzglêdem ta szko³a ma
ogromne osi¹gniêcia. To jest nies³ychanie wa¿ne tak¿e dla funkcjonowania w przysz³oci Polaków na
Wileñszczynie, Polaków na Litwie.
Bo tylko poprzez utrzymanie ambicji
edukacyjnych, ambicji uzyskiwania
wy¿szego wykszta³cenia, wiedzie
droga do dobrych karier w ramach
normalnych pañstw demokratycznych. Dlatego tak wa¿ne jest utrzymanie tych aspiracji tak¿e tu w Solecznikach, tu na Wileñszczynie.
Chcia³em serdecznie podziêko-

waæ, korzystaj¹c z okazji, tak¿e
wszystkim dzia³aczom, którzy prowadz¹ na ró¿nych obszarach dzia³ania na rzecz podtrzymania polskoci,
polskiej kultury, polskiego jêzyka,
polskiego obyczaju, poczucia zwi¹zku z Polsk¹, bez czego nie da siê przetrwaæ. Chcia³em serdecznie podziêkowaæ i zapewniæ, ze równie¿ w tych
obszarach bêdziemy siê starali, na
miarê polskich mo¿liwoci, pomagaæ
pañstwu. Polskie mo¿liwoci s¹ proste, dlatego ¿e to, co powinno byæ
ród³em dumy nas wszystkich, tak¿e
Polaków tutaj na Litwie, to s¹ osi¹gniêcia, to s¹ sukcesy Polski na arenie miêdzynarodowej. To s¹ sukcesy
Polski w rozwoju gospodarczym. Jestem przekonany, ¿e têdy wiedzie droga tak¿e do sukcesu w relacjach polsko  litewskich. Bo jeli polska gospodarka by³a do niedawna jedyn¹
gospodark¹ rozwijaj¹c¹ siê w ramach
ogarniêtej kryzysem Europy, to przecie¿ to siê przek³ada, to siê przenosi
na zwi¹zki gospodarcze. Dlatego cieszy nas to, ¿e dzisiaj relacje polsko 
litewskie na szczêcie w znacznej
mierze s¹ pisane przez biznes, przez
Marzec 2012
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WYDARZENIA
firmy, które prowadz¹ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ w Polsce i na Litwie, i
¿e obecnoæ polskich firm tutaj na
Litwie jest widoczna i znana, i w moim
przekonaniu, bêdzie w coraz wiêkszym stopniu doceniana.
Na koniec, proszê pañstwa,
chcia³em powiedzieæ, ¿e musimy siê
wszyscy razem uczyæ wykorzystywaæ te mechanizmy, które rz¹dz¹ spo³eczeñstwami krajów wolnych, demokratycznych. Musimy razem stawiaæ
na spo³eczeñstwa obywatelskie.
Musz¹ na to stawiaæ Polacy w Polsce. Musz¹ na to stawiaæ Litwini na
Litwie. Powinni na to stawiaæ Litwini

w Polsce, ale tak¿e Polacy na Litwie.
Bo co to znaczy spo³eczeñstwo obywatelskie? To znaczy spo³eczeñstwo
zaanga¿owane w rozwi¹zywanie swoich w³asnych problemów na poziomie
samorz¹du. To znaczy spo³eczeñstwo
zaanga¿owane, ludzie zaanga¿owani w
dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych.
To znaczy tak¿e aktywnoæ na rzecz
uczestnictwa w mechanizmach demokratycznych wyborów. Do tego serdecznie pañstwa zachêcam. Poprzez
mechanizm demokratyczny, przez
aktywnoæ na rzecz wyborów samorz¹dowych i parlamentarnych oraz
poprzez aktywizacjê biznesu, w moim

przekonaniu, bêdzie wiod³a lepsza droga ku lepszej przysz³oci tak¿e Polaków mieszkaj¹cych w niepodleg³ym
Pañstwie Litewskim.
Na koniec chcê wyraziæ moj¹
ogromn¹ satysfakcjê, ¿e jestem tu, w
Solecznikach, o których zawsze s³ysza³em tak¿e i od mego ojca, ¿o³nierza AK z tych terenów, 6 Brygady
Dyspozycyjnej, która tutaj nad Solcz¹
kr¹¿y³a w roku 1944. Chcê serdecznie podziêkowaæ równie¿ za stworzenie dla mnie niebywa³ej okazji, jak¹ jest
chyba pierwsza w historii wizyta Prezydenta polskiego w Solecznikach.
Dziêkuje bardzo!

Przemówienie mera rejonu solecznickiego

Zdzis³awa PALEWICZA

podczas wizyty Prezydenta RP w Solecznikach

W imieniu nas wszystkich tu zgromadzonych, w imieniu mieszkañców
Rejonu Solecznickiego witam serdecznie na gocinnej Solecznickiej
Ziemi. Witam w naszej Ma³ej Ojczynie wród swoich.
Wizyta Waszej Ekscelencji w Solecznikach jest pierwsz¹ wizyt¹ w
historii tego miasta. Jest to zaszczytne i donios³e wydarzenie, które na
sta³e zapisze siê na kartach historii
naszego rejonu.
Rejon solecznicki szczególnie
siê wyró¿nia na mapie dzisiejszej Litwy. S³awna historia, wieloæ jêzyków i kultur, ubieganie siê o to, co
jest bliskie sercu  by³y i s¹ wyznacznikami determinacji, d¹¿enia
do zachowania wpojonych przez
przodków wartoci i zachowania
to¿samoci narodowej.
Terytorium rejonu solecznickiego,
jednego z najwiêkszych skupisk
mniejszoci polskiej na Litwie, wynosi
oko³o 1,5 tys. km kw. Zamieszkuje je
37 tys. mieszkañców, z czego prawie 80 %, czyli wiêkszoæ lokaln¹,
stanowi¹ Polacy. Przez stulecia Polacy, Litwini, Bia³orusini i inne narodowoci ¿yj¹ obok jako s¹siedzi. Tradycja tej Ziemi jest wiêc dziedzictwem
wszystkich, którzy j¹ zamieszkuj¹.
Ten w¹tek wspólnej historii, mimo
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FOT. IRENA KO£OSOWSKA

Wasza Ekscelencjo, Szanowny
Panie Prezydencie!
Szanowni gocie!

zró¿nicowanych ocen, ³¹czy naszych
mieszkañców.
Chlubn¹ kartê historii naszej ziemi
zapisa³y biografie wielu s³ynnych i
zas³u¿onych dla Litwy i Polski osób.
W³anie tu powsta³a pierwsza Republika, zwana Paw³owsk¹, za³o¿ona
przez ks. Paw³a Ksawerego Brzostowskiego, któr¹ cechowa³a idea
samorz¹dnoci i równoci wobec prawa. Tu mieszkali wybitni uczeni okresu Owiecenia i XIX wieku Jan i Jêdrzej niadeccy, historyk Micha³ Baliñski, profesor medycyny Miko³aj

Mianowski, dzia³ali wybitni duchowni, jak Micha³ Sopoæko. Doskonale
gospodarzyli rodziny Houwaldów i
Wagnerów, za czasów których rolnictwo rozwija³o siê na tak¹ skalê, ¿e
Wañkowicz napisa³, i¿ wytwórnia
sera szwajcarskiego w Solecznikach
pokrywa niemal w ca³oci zapotrzebowanie Warszawy. Z Solecznik pochodz¹ zdobywcy medali olimpijskich
W³adys³aw Kozakiewicz, Waldemar
Nowicki oraz s³ynny na ca³y wiat
piewak i muzyk Jan Milun, oraz wiele i wiele innych osobowoci.

WYDARZENIA
Nie tylko oni jednak s¹ kwintesencj¹ tej ziemi. S¹ ni¹ przede wszystkim zwykli ludzie, którzy codzienn¹
prac¹ i modlitw¹ przyczyniali siê do
powszedniej egzystencji. To w³anie
oni, nasi przodkowie, nigdy nie tracili
wiary, ducha i nadziei, które dawa³y
im si³ w najtrudniejszych momentach.
Nie za³amywali siê i nie dawali zastraszyæ. Mamy wiêc z kogo braæ przyk³ad dzisiaj. I jest to dla nas, wspó³czesnych, konieczne, gdy¿ codziennie musimy odnajdywaæ w³aciwy
kierunek i sens ¿ycia wspólnotowego i osobistego. Chcemy byæ godnymi nastêpcami i kontynuatorami naszych przodków, by dobrze wykorzystaæ dany nam czas.
Patrz¹c z perspektywy 20 lat wolnoci, uda³o siê nam dokonaæ wielu
pozytywnych rzeczy: utworzyæ siln¹
spo³ecznoæ polsk¹ na Litwie, odbudowaæ to¿samoæ narodow¹, rozwin¹æ w³asn¹ kresow¹ kulturê. Od ponad 17 lat sprawujemy w³adzê w tym
rejonie. Jestemy pe³noprawnymi
obywatelami tego pañstwa, gospodarzami tej ziemi, skupiaj¹cymi w
sobie wartoci o patriotycznym i
obywatelskim charakterze. Si³¹ rzeczy staramy siê jak najlepiej wykonywaæ swoj¹ pracê i dbaæ o rozwój
tego regionu poprzez pozyskiwanie
rodków Unii Europejskiej, starania
o rozwój gospodarczy i poszukiwanie mo¿liwoci inwestycyjnych, rozwi¹zywanie problemów bie¿¹cych.
Obecnie, w dobie pog³êbiaj¹cej siê
recesji gospodarczej, dzia³ania na
rzecz aktywizacji zawodowej i zmiany sytuacji spo³ecznej polskiej ludnoci s¹ kwesti¹ bardzo wa¿n¹. Baza
materialna, miejsce w hierarchii spo³ecznej obok starañ o zachowanie
to¿samoci narodowej s¹ czynnikami buduj¹cymi wizerunek Polaka z
Wileñszczyzny. Dlatego apelujemy
tak¿e o rozwój kontaktów gospodarczych, inwestycje w nasze tereny i
pog³êbienie wspó³dzia³ania w tym
zakresie, gdy¿ jest to dla nas niezmiernie istotne.
Jestemy ludnoci¹ autochtoniczn¹ i d¹¿ymy do praw nale¿nych
ka¿dej mniejszoci narodowej. Wystêpujemy nie tylko jako wiadkowie
wspó³czesnej walki o to¿samoæ narodow¹, nasz¹ przysz³oæ i miejsce
w wiecie, ale te¿ jako uczestnicy i
stra¿nicy pamiêci naszych najlep-

szych i godnych najwy¿szego szacunku tradycji patriotycznych. Jako
obywatele solidarnej, wielokulturowej Europy, jako obywatele Litwy
posiadaj¹cy pe³niê praw i wykonuj¹cy obowi¹zki wzglêdem pañstwa,
mamy prawo ¿yæ godnie realizuj¹c
swoje aspiracje do nauki w jêzyku
ojczystym, u¿ywania jêzyka ojczystego w sferze publicznej, do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i politycznym. Godnie znaczy
w wolnoci swoich przekonañ i w
szacunku do ró¿norodnoci.
Niestety, obserwujemy te¿ niepokoj¹ce zjawiska. Pomijaj¹c szeroko
znane problemy mniejszoci polskiej
na Wileñszczynie, które nie s¹ rozwi¹zywane, a nawet siê pog³êbiaj¹,
pragniemy zwróciæ te¿ szczególn¹
uwagê na próby tworzenia atmosfery zagro¿enia i antypolskoci. Ubiegaj¹c siê zatem o przestrzeganie praw
polskiej mniejszoci narodowej chcemy zapewniæ, ¿e nie cechuje nas s³omiany zapa³. Nie zabraknie nam aktywnoci, zapobiegliwoci, uporu i
wytrwa³oci, z przede wszystkim
m¹droci politycznej, by wspó³dzia³aj¹c przede wszystkim z rz¹dem naszego pañstwa oraz przy wsparciu
Polski dochodziæ swoich praw i zabiegaæ o ich respektowanie.
Wizyta Pana Prezydenta jest

wspania³¹ okazj¹, by z³o¿yæ podziêkowania za sta³e wsparcie Rodaków
z Wileñszczyzny, za doskona³¹ organizacjê tego wsparcia z ka¿dego
zak¹tka Polski. Bez tej pomocy zachowanie wspólnego dziedzictwa
narodowego, zachowanie tradycji i
to¿samoci by³oby naprawdê trudne. W³anie tu na Wileñszczynie,
jak czêsto siê nam powtarza, mieszka prawdziwy duch polskoci i patriotyzmu. Wierzymy, ¿e tak jest i z
ca³ego serca wyra¿amy wdziêcznoæ za udzia³, jaki bierze w tym
Rzeczpospolita.
Przed rokiem goszcz¹c w Mejszagole pad³y s³owa, ¿e Polacy na Wileñszczynie s¹ cz¹stk¹ Narodu Polskiego, czy to siê komu podoba, czy
nie. Na zakoñczenie chcia³bym uzupe³niæ to stwierdzenie, posuwaj¹c siê
o krok dalej: Bylimy, jestemy i bêdziemy cz¹stk¹ Narodu Polskiego niezale¿nie od koniunktur politycznych,
historycznych czy ustrojowych.
W imieniu spo³ecznoci Rejonu
Solecznickiego oraz w³asnym dziêkujê
za przybycie do Solecznik. Jestemy
zaszczyceni t¹ wizyt¹ i mo¿liwoci¹
spotkania z Panem jako Prezydentem
Rzeczypospolitej Polski i jako Rodakiem, któremu Ziemia Wileñska jest
równie bliska jak i nam.
Dziêkujê za uwagê.

Drodzy Pañstwo!
Niech te wiêta Wielkanocne bêd¹ pe³ne nadziei i
wiary, Niech Pan Zmartwychwsta³y przyniesie wiosenne kwiaty radoci, mi³oci, spokoju i szczêcia. Ciep³ych, pe³nych radosnej nadziei wi¹t Zmartwychwstania Pañskiego, rodzinnego ciep³a, radosnych
spotkañ przy wielkanocnym stole, mi³oci, która jest
wa¿niejsza od wszelkich dóbr, oraz zdrowia. Pracy,
która pomaga ¿yæ i umiechów bliskich, które pozwalaj¹ przetrwaæ trudne chwile, oraz smacznego wiêconego jajka!
Wszystkiego dobrego  nie tylko
na wiêta, ale i na co dzieñ!
Prezes Solecznickiego
Oddzia³u Rejonowego ZPL,
mer rejonu Zdzis³aw Palewicz
Marzec 2012
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Przegl¹d wydarzeñ  marzec
l 1 marca Solecznicka Lokalna
Grupa Dzia³ania zakoñczy³a przyjmowanie wniosków o pozyskanie funduszy z programu Leader w drugim
wo³aniu. W sumie z³o¿onych zosta³o
13 wniosków o ogólnej wartoci powy¿ej 2 mln litów. Podstawowe kierunki dzia³alnoci, które mog¹ byæ
dofinansowane  to zwiêkszenie jakoci ¿ycia na wsi i wspieranie aktywnoci i przedsiêbiorczoci mieszkañców wsi. Samorz¹d rejonu solecznickiego z³o¿y³ dwa wnioski:
Dostosowanie dworku w Wilkiszkach do potrzeb m³odzie¿y i Dostosowanie nadbrze¿a stawu w Ejszyszkach do potrzeb mieszkañców. O
fundusze ubiegaj¹ siê równie¿ wspólnoty lokalne, stowarzyszenia, placówki edukacyjne i kulturalne.
l W dniach 29 lutego  2 marca
w wiêciañskiej Szkole redniej odby³a siê XXIII Olimpiada Jêzyka Litewskiego jako pañstwowego. Uczest-

nicy  maturzyci szkó³ mniejszoci
narodowych z ca³ego kraju pisali prace pisemne, a podczas eliminacji ustnych przedstawili prezentacjê na wybrany temat. W olimpiadzie jêzyka litewskiego wziê³o udzia³ 50 uczestników. Waldemar li¿ewski, maturzysta Gimnazjum w Ejszyszkach zdoby³ trzecie miejsce wród uczniów
szkó³ polskich.
l W dniach 2-4 marca przedstawiciele samorz¹du: kierowniczka wydzia³u ochrony praw dziecka Maria
Mackiewicz, Wiktor Jusel z Wydzia³u Informacji, Kultury i Turystyki oraz
radny Tadeusz Rudzis byli goæmi
zorganizowanego w Zgierzu kiermaszu kaziukowego, który odby³ siê w
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tym miecie po raz ósmy. Podczas
Zgierskiego Kaziuka by³y sprzedawane wyroby rêkodzie³a ludowego, palmy, serca piernikowe, ró¿ne smako³yki z Wileñszczyzny. Imprezie towarzyszy³y wystêpy kapeli i zespo³ów
ludowych z Wileñszczyzny oraz spotkania z twórcami. Przedstawiciele
samorz¹du odbyli kilka spotkañ, m.in.
z w³adzami Zgierza i mieszkañcami,
repatriantami z Kresów. Opowiedzieli o rejonie, o historii i aktualiach,
przedstawili atrakcje turystyczne i
mo¿liwoci wypoczynku na Ziemi
Solecznickiej.
l 3 marca zespó³ folklorystyczny
Solczanie wyst¹pi³ w Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie
Wielkopolskim. Koncert odby³ siê z
okazji Dnia Kaziuka, wiêta, którego celem jest pielêgnowanie tradycji
Kresów Wschodnich. Organizatorem
obchodów, w których wzi¹³ udzia³
wicewojewoda Jan wirepo, by³ Lubuski Oddzia³ Stowarzyszenia
Wspólnota Polska.
l 4 marca w Z³otej Sali pa³acu
Wagnerów w Solecznikach odby³ siê

koncert muzyki klasycznej z cyklu
Spotkania muzyczne, zorganizowany przez Solecznickie Centrum Kultury. Muzycy z Litwy  Laima ul.
skute (flet), Zbigniew Lewicki
.
.
(skrzypce), Saule Rinkevièiute
(skrzypce), Rolandas Romoslauskas
.
(altówka) i Vita iugdiniene (wiolonczela) oraz pianista Alexander Paley
ze Stanów Zjednoczonych zaprezentowali dzie³a muzyczne z epoki romantyzmu klasycznego.
l W marcu w gminach rejonu odbywa³y siê wybory so³tysów na drug¹
kadencjê. Przyjêta w 2008 roku nowelizacja Ustawy o samorz¹dzie lokalnym ustanowi³a podzia³ gmin na

so³ectwa. Zgodnie z ustaw¹, so³ectwa mog¹ powstawaæ wy³¹cznie z
oddolnej inicjatywy wspólnoty mieszkañców, so³tysi natomiast pracuj¹ na
zasadach spo³ecznych. S¹ oni pomocnikami starostów, reprezentuj¹ interesy mieszkañców na Radzie samorz¹du. Samorz¹d rejonu solecznickiego zadecydowa³ o podziale 13 gmin
na 108 so³ectw. Jako pierwsi legitymacje otrzymali so³tysi wybrani w
gminie podborskiej.
l 13 marca na zamku w Norwiliszkach spotkali siê myliwi, nale¿¹cy do dzia³aj¹cych na terytorium kó³ek i klubów ³owieckich. W imprezie
wziêli udzia³ wicemer rejonu solecznickiego Andrzej Andruszkiewicz, zastêpca prezesa Litewskiego Stowarzyszenia Myliwych i Wêdkarzy Eugenijus Tijuas, prezes Wileñskiego Towarzystwa Myliwych Algis Petrauskas,
przedstawiciele Departamentu Ochrony rodowiska Sigitas Mikenas i Mykolas Bakasenas. W uroczystej atmosferze kolejnym 16 osobom wrêczone
zosta³y legitymacje myliwych. Przed-

AKTUALIA

tem kandydaci musieli wzi¹æ udzia³ w
trwaj¹cych miesi¹c szkoleniach.
l 15 marca na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Litwy Audroniusa Aubalisa uczniowie klas 1012 Gimnazjum w Ejszyszkach i im. Rapalionisa, im. niadeckiego oraz Ty-

si¹clecia odwiedzili siedzibê ministerstwa w Wilnie. Minister przywita³ ich
osobicie, przy okazji odby³a siê dyskusja na aktualne tematy polityki zagranicznej. W Wilnie m³odzie¿ odwiedzi³a
równie¿ Muzeum Ludobójstwa.
l W dniach 8-11 i 15-18 marca
w orodkach kultury w Turgielach i
Bia³ej Wace odby³y siê warsztaty dla
dzieci i m³odzie¿y w ramach projektu
Cymba³y wileñskie ³¹cznikiem narodów. Projekt jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
którego operatorem jest Euroregion
Niemen. Centrum Kultury Gminy E³k
z siedzib¹ w Stradunach jest beneficjentem, a Solecznickie Centrum Kultury partnerem. Celem projektu jest
odrodzenie tradycji gry na cymba³ach,
nabycie i restauracja instrumentów.
l W dniach 15-17 marca w wileñskiej szkole Santaros odby³a siê

XIX Olimpiada Jêzyka Rosyjskiego
jako ojczystego i obcego. Uczestniczy³o w niej 85 uczniów klas 10 i 11
z ca³ej Litwy. Rejon solecznicki reprezentowa³y uczennica 11 klasy solecznickiej szko³y Santarves Irina
Podubnaja (nauczycielka Galina Pe.
trauskiene) i uczennica klasy G3b
gimnazjum im. niadeckiego El¿bieta Rouba (nauczycielka Lucja Szuszkiewicz). El¿bieta Rouba zdoby³a
srebrny medal.
l W dniach 15-17 marca w Wilnie odby³ siê V Miêdzynarodowy Festiwal-Konkurs Polskiej Muzyki Fortepianowej powiêcony Fryderykowi
Chopinowi, zorganizowany przez
Wileñsk¹ Szko³ê Muzyczn¹ w Nowej
Wilejce i Instytut Polski w Wilnie. W
festiwalu-konkursie wziê³o udzia³ 88
uczestników z Litwy, Polski, £otwy,
Estonii, Bia³orusi, Rosji i Niemiec.
Zmagania konkursowe odbywa³y siê
w Wileñskiej Szkole Muzycznej w
Nowej Wilejce, natomiast uroczyste
podsumowanie konkursu-festiwalu
zorganizowano w sobotê w Litewskiej
Akademii Muzyki i Teatru. Na uroczystoci obecni byli ambasador Rzeczy-

pospolitej Polskiej na Litwie Janusz
Skolimowski i dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie dr Ma³gorzata Kasner.
Decyzj¹ miêdzynarodowego jury pod
przewodnictwem profesor Veroniki
.
Vitaite przyznane zosta³y 4 pierwsze
miejsca, trzy drugie i szeæ trzecich.
Dwanacioro m³odych pianistów zosta³o uhonorowanych dyplomami. W
gronie laureatów s¹ wychowankowie
szko³y sztuk piêknych im. S. Moniuszki w Solecznikach David Petro.
.
sian i Agne Staniulyte.
l 19 marca spó³ka Lemminkainen Lietuva ruszy³a z remontem drogi Wilno  Lida na odcinku od Jaszun
do Solecznik. Remont drogi o d³ugo-

ci 11 km ma kosztowaæ 25 mln litów, nie wliczaj¹c podatku VAT, 80
proc. tej kwoty pochodzi z funduszy
unijnych. Droga zostanie poszerzona,
nawierzchnia wzmocniona, wyremontowany zostanie znajduj¹cy siê na
tej trasie most przez Wisiñczê, zostanie przeprowadzony remont odwodnienia drogi, wymieni siê oraz uzupe³nieni oznakowania drogi i urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu.
l W dniach 21-23 marca na Uniwersytecie Edukologicznym odby³a
siê XXIII Olimpiada Literatury i Jêzyka Polskiego. Rejon solecznicki reprezentowa³o 6 uczniów, w tym zwyciêzcy eliminacji rejonowych: Anna
Andruszkiewicz z gimnazjum w Ejszyszkach, Dariusz Salmanowicz ze
Szko³y redniej im. M. Baliñskiego w
Jaszunach i Anna Karen Szczêniak,
maturzystka Gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach. Anna Andruszkiewicz z gimnazjum w Ejszyszkach zajê³a trzecie miejsce.
l 21 marca odby³o siê kolejne posiedzenie Rady samorz¹du rejonu solecznickiego. Na porz¹dku obrad by³o

41 projektów uchwa³. Radni zaaprobowali kilka projektów inwestycyjnych, m.in. projekt uporz¹dkowania
terenu wokó³ stawu w Ejszyszkach i
strefy rekreacyjnej nad stawem w
Nowych Rakliszkach, uporz¹dkowania terytorium Rzeczypospolitej Paw³owskiej, które ma byæ przystosowane do potrzeb turystycznych, modernizacji wodoci¹gu we wsi Kiejdzie i
oczyszczalni cieków we wsi Tietiañce. Zatwierdzony zosta³ plan budowy
i remontu dróg na rok bie¿¹cy oraz
plan optymalizacji sieci szkó³ na lata
2012-2015.
Opr. Barbara Sosno
Fot. Andrzej Ko³osowski,
Wiktor Jusel
Marzec 2012
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Dzia³ajmy na swoj¹ korzyæ!
Rola organizacji spo³ecznych w wiecie wspó³czesnym jest bardzo du¿a i stale wzrasta. W pañstwie demokratycznym organizacje
spo³eczne s¹ nie tylko narzêdziem uspo³ecznienia mieszkañców,
ale te¿ pozwalaj¹ w sposób bardziej zorganizowany i jakociowy
zadowalaæ swoje potrzeby osobiste. O roli Zwi¹zku Polaków na
Litwie rozmawiamy z dyrektorem litewskiego Instytutu Pracy i Spraw
Socjalnych, profesorem Bogus³awem GRU¯EWSKIM.
 Panie profesorze, jak Pan
ocenia rolê Zwi¹zku Polaków na
Litwie jako organizacji zrzeszaj¹cej mniejszoæ polsk¹.
Na pocz¹tku chcia³bym nadmieniæ kilka s³ów o znaczeniu organizacji spo³ecznych jako takich. Otó¿
³¹czymy siê d¹¿¹c równie¿ do zaspokojenia w³asnych korzyci. Jest to
zjawiskiem normalnym. Obecnoæ i
szeroka sieæ organizacji spo³ecznych
zmniejsza napiêcie socjalne, zwiêksza
efektywnoæ kontaktów na linii rz¹d
 spo³eczeñstwo, poniewa¿ pañstwo
nie mo¿e reagowaæ na potrzeby ka¿dego obywatela z osobna. Lepiej jest,
gdy te potrzeby s¹ zinstytucjonalizowane, przedstawione w imieniu gremium. Nie ma wiêc w¹tpliwoci, ¿e
uczestnicz¹c w organizacjach spo³ecznych dzia³amy na swoj¹ korzyæ.
Dodatni wp³yw organizacji spo³ecznych polega równie¿ na tym, ¿e
ludzie gromadz¹ siê w nich z w³asnej
woli, panuje wiêc tu atmosfera niekonfliktowa. £¹czymy siê z tymi, którzy myl¹, b¹d pragn¹ dzia³aæ podobnie, co wiadczy o wysokim czynniku motywacyjnym. Anga¿uj¹c siê w
dzia³alnoæ spo³eczn¹ zwiêkszamy
swoje w³asne mo¿liwoci dzia³ania,
swój kapita³ spo³eczny, co odpowiednio zwiêksza nasz¹ efektywnoæ i si³ê
przebicia, bowiem jako instytucja zdobywamy wy¿szy status. Dzia³aj¹c w
grupie przejawia siê efekt tak zwanej
masowej produkcji. Chodzi tu o
stronê praktyczn¹ dzia³alnoci: lepsze
mo¿liwoci finansowania imprez, kupowania us³ug itd.
Nie s¹dzi Pan jednak, ¿e w
dobie kryzysu gospodarczego ludzie s¹ bardziej zatroskani tym,
co w³o¿¹ do rondla, a nie tym jakby tu siê udzieliæ spo³ecznie?
 Owszem, s¹ równie¿ tacy, ale
powiem im, ¿e organizacja spo³eczna
stwarza obywatelowi dodatkow¹
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szansê nawet na prze¿ycie trudnoci
gospodarczych. Otó¿ udzielaj¹c siê
spo³ecznie jestemy bardziej zmobilizowani, powiêkszamy swój baga¿
wiedzy, zakres znajomoci i kontaktów z ró¿nymi ludmi, mamy okazjê
uczestniczenia w ró¿nych programach szkoleniowych, co nawet mo¿e
staæ siê punktem zwrotnym w karierze. W tym momencie chodzi
zw³aszcza o m³odzie¿, której takie
mo¿liwoci s¹ jak najbardziej po¿¹dane. Aktywne ¿ycie spo³eczne jest
ogromnym atutem w d¹¿eniu do
zadowolenia i pozytywnego samopoczucia. Wszystko, co wp³ywa pozytywnie na odbiór stanu cz³owieka bardzo aktywnie przejawia siê w organizacjach spo³ecznych.
Wracaj¹c natomiast do g³ównego tematu naszego wywiadu stwierdzê, ¿e rola ZPL jest ogromna. Zabrak³oby nam ³amów miesiêcznika,
¿eby dokonaæ przegl¹du wszystkich
pozytywnych aspektów i dodatniego
wp³ywu tej organizacji na spo³ecznoæ polsk¹ na Litwie. Od za³o¿enia
w 1990 roku zwi¹zek pe³ni ogromn¹
rolê organizacyjn¹. Pomaga w sposób bardziej zorganizowany przedstawiaæ okrelone opinie, odpowiednio
zorganizowaæ ludzi w kontekcie
wyra¿ania swojej woli i potrzeb.
Drug¹ spraw¹ jest to, ¿e wystêpuje
jako placówka koordynacyjna. Od
zarania organizacji nie by³o tam sprzeczek wewnêtrznych. Od pocz¹tku i
do dzi prezentuje jednomylne i konkretne zdanie w kontekcie potrzeb
mniejszoci polskiej, co bardzo dobrze
wypada w kontekcie ca³ego kraju.
W tle ogólnym ZPL jest organizacj¹,
która potrafi ³agodziæ napiêcie wewnêtrzne i wystêpuje jako prezenter
ogólnego nastawienia Polaków na Litwie. Bardzo istotnym jest, ¿e odgrywa te¿ rolê obroñcy praw mniejszoci. To siê nam wi¹¿e z kwestiami,

które nie zawsze s¹ zgodne z nastawieniem Pañstwa Litewskiego. Bardzo wa¿ne jest to, ¿e w miejscach zamieszka³ych przez Polaków ZPL pe³ni ogromn¹ funkcjê inicjatywn¹  organizuje ró¿ne imprezy, spotkania,
zawody sportowe  a tak¿e owiatow¹ i informacyjn¹.
Najbardziej istotne, moim zdaniem,
jest jednak to, ¿e ZPL jest kolebk¹
AWPL. Nawet bardziej ni¿ kolebk¹,
ale nawet kuni¹ pos³ów na Sejm Litwy i do Parlamentu Europejskiego,
nie mówi¹c o radnych w samorz¹dach. Jest to bardzo prê¿na struktura, która s³u¿y jakoci przygotowania i dyspozycyjnoci naszej mniejszoci na Litwie.
 W jakim stopniu ZPL wp³ywa na kszta³towanie ¿ycia spo³ecznego w kraju?
W³anie jednym z zadañ ZPL jest
kszta³towanie ¿ycia spo³ecznego, by
jego nastawienie by³o zbli¿one do potrzeb ludnoci polskiej, jak równie¿ w
odpowiedni sposób prezentowane na
poziomie instytucji rz¹dzenia pañstwem. Wa¿ne jest, ¿e w kontekcie
wp³ywu na kszta³towanie ¿ycia spo³ecznego, zaistnia³ w pewnym momencie punkt zwrotny. To okres,
gdy powsta³a Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Powiedzia³bym, ¿e
powstanie polskiej partii politycznej
nieco zmniejszy³o wp³yw ZPL na
kszta³towanie ¿ycia spo³ecznego. Nie
widzê jednak w tym nic z³ego. To jest
rzecz¹ naturaln¹, poniewa¿ obie te organizacje prezentuj¹ jednakow¹ posta-

WYWIAD
wê spo³eczn¹. Naturalnie, ¿e wzrastaj¹ca liczba organizacji odpowiednio
zmniejsza detaliczn¹ wagê ka¿dej z
nich. I to jest normalne, bo s¹ to struktury zharmonizowane. Sta³o siê to, co
powinno. Wzros³a nasza kultura spo³eczna i polityczna, polepszy³a siê jakoæ zarz¹dzania, nabyto nowe zdolnoci. Zasz³a specjalizacja po to, ¿eby
to co siê robi robiæ lepiej, obejmuj¹c
mniejsz¹ powierzchniê, mniejszy zasiêg obowi¹zków. Po za tym, organizacja spo³eczna nie mo¿e pe³niæ funkcji politycznych, które pe³ni AWPL.
 Odnotowuje Pan bardzo pozytywny wp³yw ZPL na ¿ycie
wspólnoty polskiej na Litwie. Czy
nasza organizacja narodowociowa w jaki sposób mo¿e wp³ywaæ
te¿ na samych Litwinów?
 Nale¿y odnotowaæ, ¿e ZPL jest
bardzo scalone z ¿yciem wspólnoty
polskiej. I to jest absolutnie prawid³owe. Te wszystkie pozytywne strony,
o których powiedzia³em stosuje do
¿ycia Polaków na Litwie i do reprezentowania naszych potrzeb i zapatrywañ. Z innej strony dzia³alnoæ
ZPL jest piêknym przyk³adem mo¿liwoci dzia³alnoci mniejszoci narodowej w kraju demokratycznym. Jest
ona naprawdê godna pracy naukowej.
Pozytywna energetyka tej instytucji
przejawia siê na trzech p³aszczyznach.
Pierwsza p³aszczyzna to jest stosunek do potrzeb i dynamiki zmian
samej mniejszoci narodowej.
Wszystka dzia³alnoæ, któr¹ widzimy
mo¿e byæ przyk³adem dla innych.
Drugi wymiar to jest wspó³praca
na linii mniejszoæ  Macierz.

Trzecia p³aszczyzna to jest stosunek pañstwo  mniejszoæ. I w³anie w tym zakresie wp³yw ZPL jest
ogromny. Niestety w tym zakresie nie
jest wszystko takie proste, poniewa¿
s¹ napiêcia, konflikty, ró¿nica zdañ.
Z pewnoci¹ jednak mogê odnotowaæ
odpowiedzialny stosunek ZPL w prowadzeniu dyskusji z pañstwem w
kontekcie wynikaj¹cych problemów.
Nie absolutyzuj¹c nale¿y powiedzieæ, ¿e na tych p³aszczyznach
wszystko siê mo¿e zdarzyæ, bo s¹
ró¿ne zdania, temperamenty, interesy. Jednakowo¿ widzia³bym nieco
bardziej aktywne dzia³ania w tym kierunku. Moim zdaniem tych kroków
mog³oby byæ wiêcej. Na mój argument mo¿na oczywicie zarzuciæ, ze
takie inicjatywy by³y, ale nie zawsze
jest na nie pozytywna odpowied Litwinów. Zak³adam jednak, ¿e z naszej
strony nie powinnimy zaniechaæ takich inicjatyw, nawet je¿eli nie zawsze
przystaje na nie strona litewska. Dystans wynika z braku zrozumienia.
Powinnimy wiêc stosowaæ dialog i
nieustannie t³umaczyæ o co chodzi.
Powinnimy po prostu d¹¿yæ do zbli¿enia zwyk³ych obywateli, bowiem
trzeba bymy siê lepiej poznali. Mo¿liwoci ku temu s¹ coraz wiêksze,
nale¿y je wykorzystaæ.
 Czy dostrzega Pan mo¿liwoci dalszego rozwoju dzia³alnoci ZPL?
 W tym momencie wymieni³by
dwa  trzy kierunki. Po pierwsze,
podjêcie próby wspó³pracy z sektorem organizacji dzia³aj¹cych na Litwie w celu lepszej dynamiki wspól-

nego dzia³ania, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e nie bêdzie ono sprzeczne z
oczekiwaniami ¿adnej ze stron. Po
drugie, nale¿a³oby w bardzo aktywny sposób inwestowaæ w liderów
organizacji w terenie. Chodzi mi
g³ównie o m³odzie¿, która by mog³a
byæ inicjatorem nowych projektów.
Trzeba wiedzieæ jak to robiæ, mieæ
odpowiedni baga¿ wiedzy, kontakty.
Widzia³by wiêc kszta³cenie nowych
liderów z m³odzie¿y polskiej, którzy
bêd¹ zwiêkszaæ swoje kompetencje
w sferze dzia³ania spo³ecznego.
Chcia³oby siê, by w ró¿nych miejscowociach powstawa³a coraz
wiêksza sieæ spo³eczników zrzeszonych, a do tego potrzebni s¹ liderzy.
Jako trzeci kierunek zaleci³bym bardziej aktywn¹ dzia³alnoæ na rzecz
wspó³pracy z organizacjami gospodarczymi. Na wiele rzeczy potrzeba
pieniêdzy, wiêc jasne, ¿e trzecim kierunkiem powinna byæ dzia³alnoæ gospodarcza na zdobywanie funduszy,
wspó³praca z przedsiêbiorcami, ze
strukturami, które mog¹ wspieraæ finansowo nasz¹ dzia³alnoæ. Wa¿ne
jest te¿ rozszerzenie bazy danych.
Chodzi o zwiêkszenie iloci informacji w jêzyku polskim, korzystnej dla
mieszkañców, poprzez obecnoæ we
wszystkich mediach.
Faktycznie wszystko, o czym
wspomnia³em, w ZPL robi siê ju¿ teraz, ale nale¿y tê dzia³alnoæ jeszcze
bardziej zaktywizowaæ.
 Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. archiwum
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ZPL

M³odzie¿
opuszcza szko³ê
ale nie ko³o
Dajnowskie ko³o Zwi¹zku Polaków na Litwie nie tak dawno
pojawi³o siê na licie organizacji polonijnej, dzia³a dopiero szósty rok. Zrzesza w swoich szeregach g³ównie nauczycieli, by³ych wychowanków oraz rodziców miejscowej polskiej szko³y podstawowej.

H

istoria ka¿dego ruchu spo³ecznego jest zwi¹zana nie tylko z miejscowoci¹, ale i cz³owiekiem bêd¹cym jego pomys³odawc¹ i g³ówn¹ si³¹
wiod¹c¹. Tak¹ postaci¹ w Dajnowie
by³a s.p. £ucja Matujza, pierwsza prezes dajnowskiego ko³a ZPL. Jak
wspominaj¹ jej koledzy zwi¹zkowi
energii pani £ucji wystarcza³o i na
pracê zawodow¹, i na spo³eczn¹.
 By³a prawdziwym liderem naszego ko³a. W³anie od niej wychodzi³a wiêkszoæ inicjatyw spo³ecznych i co najwa¿niejsze potrafi³a
przyci¹gn¹æ do ich realizacji innych.
Jako nauczycielka religii z zawodu i
bardzo wierz¹ca osoba wielk¹ wagê
przywi¹zywa³a do pielêgnowania tradycji katolickich jak wród m³odzie¿y, tak i doros³ych. To w du¿ej mierze zawdziêczaj¹c jej inicjatywie staraniami wspólnoty mieszkañców
Dajnowy we wsi powsta³a kaplica.
Jedne z pozosta³ych po upadku ko³chozu we wsi zabudowañ przerobilimy na kaplicê  mówi Mariola Antul
obecna prezes ko³a Zwi¹zku Polaków na Litwie w Dajnowie, na co
dzieñ nauczycielka miejscowej polskiej szko³y podstawowej.
Szko³a podstawowa w Dajnowie
zosta³a za³o¿ona w 1930 roku. Obecny budynek szko³y wzniesiony zosta³
w 1968 roku. W koñcu lat 80. przy
placówce zosta³a dobudowana sala
sportowa. Placówka owiatowa posiada dobr¹ bazê materialno  techniczn¹: salê sportow¹ oraz odpowiednio wyposa¿one gabinety. Dziêki
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wsparciu finansowemu ze strony Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz
inwestycjom w³adz w ostatnich latach
szko³a zosta³a dobrze wyremontowana, z Macierzy nauczyciele i uczniowie otrzymuj¹ tak¿e pomoce pogl¹dowe i naukowe. Letnie wyjazdy na
kolonie do Polski dla uczniów podstawówki sta³y siê tradycj¹.
Mówi¹c o swoim prezesowaniu
pani Mariola szczerze przyznaje, ¿e
mimo tego, ¿e cz³onkini¹ ko³a jest od
samego pocz¹tku i stara siê kontynuowaæ wszystkie inicjatywy i poczynania swojej poprzedniczki, objêcie
funkcji lidera organizacji sta³o siê dla
niej nie³atwym wyzwaniem. Do pracy pobudza pamiêæ i szacunek dla s.p.
£. Matujzy oraz pragnienie aktywnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym jak
wsi, tak i gminy dajnowskiej.
 Wie Dajnowa, jak i sama gmina nie nale¿¹ do najwiêkszych w rejonie, co wcale nie znaczy, ¿e jej
mieszkañcy nie ¿ycz¹ sobie byæ aktywnymi spo³ecznie. To, ¿e ludzie
chc¹ spotykaæ siê, rozmawiaæ, dyskutowaæ, bawiæ siê i wspó³dzia³aæ
dobrze ilustruje popularnoæ wszystkich kulturalnych, b¹d spo³ecznych

przedsiêwziêæ organizowanych nie
tylko przez nasze ko³o ZPL i szko³ê,
ale i miejscow¹ salê imprez, bibliotekê, czy starostwo. Wspieramy siê
nawzajem przy realizacji ka¿dej inicjatywy spo³ecznej  mówi M. Antul.
Tradycyjnie szko³a organizuje i
zaprasza do siebie mieszkañców wsi
na obchody wi¹t narodowych, religijnych oraz okolicznociowych.
Zwi¹zkowcy oraz m³odzie¿ szkolna
bior¹ aktywny udzia³ w imprezach
kulturalnych organizowanych przez
Salê imprez. Weso³a gromada przebierañców na corocznych Zapustach
w Dajnowie to nikt inny jak uczniowie polskiej szko³y.
 Dla nas wa¿ne jest to, ¿e po
ukoñczeniu naszej szko³y nasi wychowankowie zasilaj¹ szeregi ko³a
ZPL w Dajnowie. W roku ubieg³ym
nasza organizacja powiêkszy³a siê o
kolejnych piêciu cz³onków. Teraz
oczekuj¹ na odbiór legitymacji cz³onkowskich, które mamy zamiar wrêczyæ podczas jednego z uroczystych
spotkañ  powiedzia³a liderka dajnowskiego ko³a ZPL.
Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum

ZPL

Budowaæ przysz³oæ na historii i tradycjach
Histori¹ i tradycjami ma³o siê
szczyciæ, nale¿y je pielêgnowaæ
i propagowaæ na co dzieñ 
uwa¿aj¹ cz³onkowie ko³a Zwi¹zku Polaków na Litwie szko³y
redniej im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach. Trudno temu
zaprzeczyæ po zapoznaniu siê z
bogatym dziedzictwem historycznym oraz kulturalnym Ziemi Turgielskiej.
 Polska organizacja spo³eczna
powsta³a u nas jako jedna z pierwszych w rejonie, w padzierniku
1988 roku. Nasza rodzima miejscowoæ by³a tradycyjnie polsk¹ wsi¹ i
nikt tu nigdy nie wyrzeka³ siê, ani
wstydzi³ polskoci  mówi Jaros³aw
Jurgielewicz, prezes ko³a ZPL w
szkole redniej im. P. K. Brzostowskiego, jeden z najstarszych cz³onków organizacji.
Pomys³ powo³ania ko³a spotka³ siê
z powszechnym poparciem mieszkañców. Organizacja, której pierwszym
prezesem by³ obecny starosta gminy
turgielskiej Wojciech Jurgielewicz,
zaczê³a odgrywaæ istotn¹ rolê w ¿yciu
mieszkañców. Zmiany zaczê³y zachodziæ i w murach szko³y, w której stopniowo liczba klas z rosyjskim jêzykiem nauczania zaczê³a zmniejszaæ siê,
za z polskim jêzykiem z roku na rok
przybywaæ. W 2001 roku mury
szko³y opuci³a ostatnia rosyjska klasa maturalna. Od tego czasu podsta-

wowym jêzykiem wyk³adowym w
szkole jest jêzyk polski.
W roku 1998 roku turgielska szko³a jako jedna z pierwszych w rejonie
otrzyma³a swego patrona, którym
zosta³ twórca Republiki Paw³owskiej
ks. Pawe³ Ksawery Brzostowski.
 ¯adnego innego kandydata na
patrona nie bralimy pod uwagê. Ten
owiecony, wybitny cz³owiek rozs³awi³ Ziemiê Turgielsk¹ na ca³y wiat.
Za³o¿one przez niego minipañstwo jest
unikatowym zjawiskiem w historii 
zachwyca siê prezes ko³a z zawodu
nauczyciel matematyki.
Szko³a posiada bogaty zbiór materia³ów bibliograficznych o P.K.Brzostowskim i jego republice. Historyczne zbiory powiêcone Republice Paw³owskiej i patronowi s¹ przechowywane w szkolnym muzeum, które stanowi dumê placówki. Muzeum za³o¿one w dalekim 1964 roku przez nauczyciela Alfreda Rutkowskiego w
swoim czasie mia³o zaszczyt repre-

zentowaæ Republikê Litewsk¹ na
wystawie w Moskwie.
Jednym z podstawowych kierunków dzia³alnoci szko³y jest krajoznawstwo: propagowanie i praca naukowo
badawcza w dziedzinie historii Turgiel.
W 2003 r. by³a uczestniczk¹ Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej z
okazji obchodów 175 rocznicy mierci ks. Paw³a Ksawerego Brzostowskiego, podczas której eksponowa³a
zbiory powiêcone historii Republiki
Paw³owskiej.
 Dla szko³y i ko³a dziedzictwo historyczne i kulturalne ma decyduj¹ce
znaczenie w wychowaniu m³odego
pokolenia. Jest wspania³ym przyk³adem tego, ¿e bycie Polakiem jest rzecz¹
jak zaszczytn¹, tak i zobowi¹zuj¹c¹.
Ka¿de organizowane przez nas przedsiêwziêcie, b¹d to obchody polskich
wi¹t narodowych czy religijnych,
wykorzystujemy do promocji tradycji
naszych ojców oraz wartoci chrzecijañskich  podkrela pan Jaros³aw.
Cz³onkowie ko³a, a jest ich prawie trzydziestu, licznie uczestniczyli
w wiecu w obronie szkó³ mniejszoci narodowych na Litwie, który
odby³ siê 17 marca br. w Wilnie. Do
doros³ych cz³onków ko³a do³¹czy³a te¿
m³odzie¿ szkolna, by wyraziæ swój
sprzeciw wobec nowej redakcji Ustawy o owiacie, która ogranicza ich
prawo do nauki w jêzyku ojczystym,
w jêzyku, w którym dzieci w Turgielach pobieraj¹ naukê od 235 lat,
kiedy to w 1777 roku w tej miejscowoci w ramach reformy Komisji
Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zosta³a za³o¿ona pierwsza szko³a powszechna.
Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum
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RELIGIA

Misterium Mêki Pañskiej
Ponad 30 tysiêcy osób w sobotê 24 marca w Warszawie obejrza³o widowisko pasyjne  Misterium Mêki Pañskiej. Przez 80
min. widzowie mogli ledziæ w rzeczywistej skali odtworzone z
przed 2 tysiêcy lat wydarzenia Wielkiego Tygodnia.

P

rzed rozpoczêciem widowiska
Kardyna³ Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski, odprawi³ w Bazylice p.w. w. Krzy¿a
mszê wiêt¹, a ju¿ na Placu Pi³sudskiego, tu¿ przed spektaklem, przywita³ wszystkich serdecznie oraz osobicie poprowadzi³ dziesi¹tkê ró¿añca. Na zakoñczenie modlitwy pob³ogos³awi³ wszystkich zebranych.
Widowisko rozpoczê³o siê wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy, a
zakoñczy³o siê ukrzy¿owaniem na
Golgocie i zmartwychwstaniem. W
ostatniej scenie przedstawiono spotkanie papie¿a Jana Paw³a II z Chrystusem i Maryj¹. Zabrzmia³y równie¿
s³owa papie¿a Niech zst¹pi Duch
Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, co by³o bardzo symboliczne,
poniewa¿, w³anie 33 lata temu Ojciec wiêty wypowiedzia³ te s³owa na
Placu J. Pi³sudskiego, gdzie w tym
roku odbywa³o siê przedstawienie.
Pomys³odawc¹, scenarzyst¹, re¿yserem i producentem spektaklu jest
Artur Piotrowski. Jak oceniaj¹ twórcy Misterium, jest to najwiêksze widowisko pasyjne na wiecie  monumentalna inscenizacja, co roku, przygotowywana przez blisko tysi¹cosobowy zespó³ sk³adaj¹cy siê z trzystu
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aktorów, trzystu chórzystów, wraz z
orkiestr¹ symfoniczn¹ wykonuj¹c¹
muzykê klasyczn¹, trzystu harcerzy
rozwietlaj¹cych pochodniami Drogê
Krzy¿ow¹ oraz licz¹c¹ sto osób ekipê realizacyjn¹. Na jego potrzeby zbudowano 5 monumentalnych scen z 50
ton rusztowañ, a kostiumy zosta³y
uszyte z piêciu kilometrów tkanin.
Spektakl zosta³ owietlony wiat³ami
reflektorów lotniczych.
Z informacji podanej przez organizatorów, zespó³, który gra od 13 lat
nadal tworzy w du¿ym stopniu grupa
przyjació³, którzy realizuj¹ ideê widowiska od pierwszego przedstawienia.
S¹ to ludzie aktywni, pragn¹cy dzia³aæ
wspólnie  studenci i ludzie pracuj¹cy, posiadaj¹cy rodziny i dzieci, jak i
swoje radoci oraz troski dnia codziennego. To grono ludzi, których po³¹czy³a
pasja. Dos³ownie i w przenoni.
Pierwsze widowisko zosta³o
przedstawione w 1998 roku w parku
na Cytadeli Poznañskiej. W sobotê, 24
marca, zaprezentowano je po raz trzynasty, a w Warszawie z kolei wystawiono go po raz drugi. W ubieg³ym
roku przenosz¹c Misterium do Warszawy, twórcy, chcieli w³¹czyæ siê do
ogólnopolskich przygotowañ do beatyfikacji Jana Paw³a II. Pierwszy raz

od 13 lat Misterium odby³o siê dwa
razy. Tydzieñ po warszawskim pokazie, 31 marca Misterium wróci³o na
poznañsk¹ scenê.
Warszawskie Misterium by³o o tyle
wyj¹tkowe, ¿e przypomina³o o tym jak
wielk¹ wartoci¹ jest ¿ycie. 24 marca
w Polsce jest obchodzony Narodowy
Dzieñ ¯ycia ustanowiony w 2004 roku
przez parlament. Równie¿ sobotnie
widowisko by³o dedykowane w 70.
rocznicê mierci Piêciu Poznañskich
Ch³opców  Mêczenników II wojny
wiatowej. Papie¿ Jan Pawe³ II beatyfikowa³ ich w 1990 roku.
Katarzyna Biersztañska
www.deon.pl
Fot. autorka

AKTUALIA
11 marca w Centrum Kultury w Solecznikach odby³a siê uroczysta akademia powiêcona 22. rocznicy Odrodzenia Niepodleg³oci Litwy.

wiêto pañstwowe
na rockowo
P
rzed rozpoczêciem uroczystej akademii do zebranych na sali Centrum kultury mieszkañców oraz goci miasta ze s³owem powitalnym
zwróci³ siê Zdzis³aw Palewicz, mer
rejonu solecznickiego. W imieniu
w³adz samorz¹du z³o¿y³ ¿yczenia z
okazji wiêta pañstwowego.
 Dzisiejsz¹ pañstwowoæ mo¿emy porównaæ z m³odym cz³owiekiem, któremu w ci¹gu tych lat uda³o siê dowiadczyæ i trudnych, i radosnych prze¿yæ, poznaæ smak
zwyciêstw i rozczarowañ. 22 lata 
to okres, kiedy jako pañstwo i obywatele musimy siê zastanowiæ do
czego d¹¿ymy i jakiej przysz³oci
chcemy. Czêsto siê powtarza, ¿e
przysz³oæ nale¿y do m³odych. Dodam  do m³odych, którzy maj¹
wolnoæ wyboru. Nie mogê potrzebowaæ, aby m³odzie¿ zostawa³a w
kraju, ale z ca³ego serca zachêcam
 pracujmy na ojczystej ziemi. Tylko od was zale¿y dobrobyt Ojczyzny  mówi³ mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz.
Koncert zainaugurowa³a m³odzie¿. Swe zdolnoci artystyczne zaprezentowali
wychowankowie
Szko³y Sztuk Piêknych im. S. Moniuszki w Solecznikach.
Gwiazd¹ imprezy sta³ siê litewski
zespó³ rockowy Thundertale. Tryumfator telewizyjnego konkursu Pu-

char muzycznych mistrzów z 2010
roku, swoj¹ twórczoci¹ propaguje
patriotyzm, mi³oæ do Ojczyzny oraz
spuciznê muzyczn¹ plemion ba³tyckich, przetworzon¹ na rytmy muzyki
rockowej. Artystów witano emocjonalnie i ciep³o, zarówno m³oda widownia, tak i publicznoæ w starszym wieku. W ci¹gu ponad godziny z sali solecznickiego centrum kultury rozbrzmiewa³y rytmy rockowe. Utwory
rockowe zmienia³y kolejno melodyczne, nastrojowe ballady rozs³awiaj¹ce
wielk¹ historiê Ziemi Litewskiej i mi³oæ do niej jej synów i córek. Koncert
zakoñczy³a patriotyczna pieñ Na ziemi Litwy (emei Lietuvos) wykonana przez m³odych artystów wspólnie z solecznick¹ publicznoci¹.

Po zakoñczeniu uroczystej akademii w Centrum Kultury zosta³a otwarta
okazjonalna wystawa fotograficzna
Soleczniki-2011 autorstwa mistrzów fotografii z Suwa³k. Artyci z
Polski starali siê utrwaliæ na swoich
zdjêciach teraniejszoæ Solecznik i
ich mieszkañców.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
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ROZMAITOCI
MACIERZ
11 marca w Warszawie pod Ambasad¹ Republiki Litewskiej odby³a siê pierwsza w tym roku
pikieta w obronie polskiej mniejszoci na Litwie. Organizatorzy wiadomie wybrali datê 22
rocznicy odrodzenia niepodleg³oci przez Litwê. Chocia¿ by³a to zimna niedziela na pikietê przysz³o oko³o 50 osób. Z transparentami, najd³u¿szy mia³ 5 metry, oraz z has³ami.

Warszawa: w jeden tydzieñ 3 pikiety!

P

ISSN 2029-3070

ikietuj¹cy w imieniu Federacji
Organizacji Kresowych oraz
Stowarzyszenia Memoriae Fidelis
z³o¿yli na rêce ambasadora Litwy
specjalny list. Oprócz organizatorów
pikiety ze stowarzyszenia Memoriae
Fidelis w akcji wziêli udzia³ miêdzy
innymi wiceprzewodnicz¹cy Prawicy Rzeczypospolitej Krzysztof Kawêcki oraz pose³ Artur Górski.
Kolejny protest odby³ siê dwa dni
póniej, 13 marca przed Zamkiem
Królewskim w Warszawie. Miejsce
dosyæ nietypowe, ale tego dnia w
Zamku, z okazji odrodzenia niepodleg³oci, odby³y siê oficjalne obchody wraz z koncertem Ba³tyckiego
Kwartetu Gitarowego. Protestuj¹cy
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z transparentami obstawili wszystkie
wejcia na Zamek.
Trzecia pikieta odby³a siê 17 marca o godzinie 11.00 przed Ambasad¹
w Warszawie. Tym razem organizatorem by³a Prawica Rzeczypospolitej,
kierowana przez Marka Jurka. Organizatorzy, w ramach solidarnoci z
protestuj¹cymi w tym dniu w Wilnie
mniejszociami narodowymi Litwy,
zorganizowali pikiety w 7 innych miastach Polski: w Szczecinie, Toruniu,
Gdañsku, Katowicach, Poznaniu,
£odzi oraz Siedlcach.
Dwa dni wczeniej, 15 marca Prawica Rzeczypospolitej wystosowa³a
list otwarty do premiera Donalda Tuska, w którym domaga siê powo³ania

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

rz¹dowo-sejmowej komisji do zbadania realizacji postanowieñ Traktatu
polsko-litewskiego wobec mniejszoci polskiej na Litwie.
Wed³ug Marka Jurka postulowana przez jego ugrupowanie rz¹dowosejmowa komisja mia³aby wskazaæ te
obszary, gdzie naruszane s¹ prawa
mniejszoci polskiej na Litwie i poinformowaæ o tym stronê litewsk¹ oraz
polsk¹ i miêdzynarodow¹ opiniê publiczn¹. Lider Prawicy doda³, ¿e w
sk³ad komisji powinny wejæ tak¿e
organizacje pozarz¹dowe m.in. Federacja Organizacji Kresowych oraz stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Opr. Katarzyna Biersztañska
Fot. www.wilnoteka.lt
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