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S£OWO WSTÊPNE

Pierwszy rok za nami!

Spis treci

Czas mija szybko. Miesiêcznik
spo³eczno-kulturalny Soleczniki
doczeka³ skromnego jubileuszu.
Przed pañstwem ju¿ dwunasty numer pierwszego w rejonie polskiego wydania periodycznego.
Droga, od pomys³u do ukazania siê pisma, zajê³a nie jeden rok.
Ostatecznie uda³o siê nam znaleæ
wsparcie i zrozumienie wród kierownictwa Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, która w³anie
finansuje miesiêcznik. Mylê, ¿e
do s³ów wdziêcznoci kierowanych przez zespó³ redakcyjny, do³¹czaj¹ rzesze naszych czytelników. Wszyscy razem mo¿emy byæ
dumni, ¿e w naszym polskim rejonie istnieje polskie pismo.
Kiedy rozpoczynalimy wydawanie Solecznik, chcielimy by
nasze pismo by³o czym wiêcej ni¿
lokaln¹ kronik¹ wydarzeñ spo³eczno-kulturalnych. Zak³adalimy, ¿e
Soleczniki wnios¹ swój wk³ad
w zapis ¿ycia rejonu i zachowanie to¿samoci narodowej Wspólnoty Ziemi Solecznickiej. W³anie
tymi kryteriami kierowa³ siê przez
rok zespó³ redakcyjny czasopisma. Pozostajemy te¿ otwarci na
wspó³pracê z ka¿dym, kto chce
wypróbowaæ w³asnych si³ w
dziennikarstwie. Dzisiaj s³owa podziêkowania chcia³by te¿ skierowaæ pod adresem dziennikarzy,
którzy tworz¹ pismo, oraz ksiê¿y
rejonu solecznickiego, którzy prowadz¹ rubrykê religijn¹.
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W swojej pracy staramy siê nie
unikaæ nurtuj¹cych spo³eczeñstwo
pytañ i problemów, nawietlaj¹c je
obiektywnie. Nie stronimy ¿adnych
tematów, pocz¹wszy od problemów
gospodarczych i socjalnych, koñcz¹c kultur¹, sportem i histori¹. Tematem przewodnim pisma pozostaje jednak ¿ycie spo³eczno  kulturalne Polaków Ziemi Solecznickiej.
W rejonie dzia³a kilkadziesi¹t kó³
Zwi¹zku Polaków na Litwie. Tak,
jak to robilimy przez ca³y ubieg³y
rok, bêdziemy te¿ w przysz³oci nawietlaæ dzia³alnoæ polskich organizacji pozarz¹dowych oraz zwyk³ych mieszkañców rejonu, którzy
swoj¹ postaw¹ spo³eczn¹ i obywatelsk¹ przynosz¹ honor naszej ziemi. Szlachetnych i utalentowanych
ludzi nam nie brakuje, chêtnie wiêc
bêdziemy ich prezentowaæ na
³amach miesiêcznika.
Wbrew powszechnej opinii rejon
solecznicki w swoim rozwoju nie
stoi w miejscu. Nie zwa¿aj¹c na kryzys finansowy w ci¹gu roku w rejonie wykonano b¹d jest w trakcie
realizacji ponad dwadziecia projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem rodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pod tym
wzglêdem wypadamy znacznie lepiej na tle wielu innych samorz¹dów
litewskich. Byæ mo¿e ten pozytywny fakt zmieni w nas mentalnoæ i
przekonanie, ¿e jestemy gorsi i
ubo¿si. Nie, to nie prawda. W ka¿dym kolejnym wydaniu staramy siê

to udowadniaæ i zamierzamy czyniæ to w przysz³oci.
Jeden rok to oczywicie ma³a,
lecz bardzo wa¿na rocznica dla
ka¿dego pisma. W³anie w ci¹gu
pierwszego roku pracy ka¿dy periodyk kszta³tuje swój wizerunek,
zdobywa Czytelnika. Mamy nadziejê, ¿e nasz wizerunek przypad³ Pañstwu do gustu. Zdajemy
sobie sprawê z tego, ¿e nie mo¿emy staæ w miejscu, ¿e powinnimy tworzyæ tak¹ formu³ê pisma, która by inspirowa³a czytelników, inicjowa³a otwarte dyskusje spo³eczne, upowszechnia³a
osi¹gniêcia naszych ziomków.
Zespó³ redakcyjny do³o¿y wszelkich starañ, by nadal rozwijaæ siê
i iæ do przodu. Wiêc pójdmy
razem, Drogi Czytelniku!
Zdzis³aw Palewicz
Prezes Oddzia³u
Rejonu Solecznickiego
Zwi¹zku Polaków na Litwie
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FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

Z nadziej¹ i optymizmem

Rodzinne zdjêcie uczniów i nauczycieli Gimnazjum im.niadeckiego w Solecznikach

1 wrzenia nowy rok szkolny rozpocz¹³ siê dla ponad 3800 uczniów
rejonowych szkó³. Polskie szko³y maj¹ ok. 2630 uczniów, w tym 185
pierwszaków. Liczba uczniów jest o 141 osób mniejsza w porównaniu z ubieg³ym rokiem, ale nadziej¹ i optymizmem napawa zwiêkszaj¹ca siê liczba podañ do przedszkoli i grup przygotowawczych.

redni¹ im. Baliñskiego w Jaszunach, Szko³ê redni¹ im. Krepsztul
w Butrymañcach, przedszkole Bajka w Solecznikach, szko³y im. Mickiewicza i Ryto w Dziewieniszkach. Podziêkowania jednak, jak
mówi mer, nale¿¹ siê równie¿ dyrektorom, nauczycielom, rodzicom, którzy te¿ przyczynili siê do tego, by
ka¿da pracownia by³a przygotowana na przyjêcie uczniów.

N

MISJA MA£EJ SZKÓ£KI

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

owy rok szkolny zosta³ powitany w uroczystej atmosferze,
do wszystkich szkó³ i przedszkoli na
uroczystoci pierwszego dzwonka z
gratulacjami zawitali przedstawiciele samorz¹du, pierwszaki zosta³y obdarowane plecakami, ufundowanymi
przez Kujawsko Pomorski Oddzia³
Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Uczniowie przyszli do odpowiednio przygotowanych, wyremontowanych, wyposa¿onych placówek.  Szkolnictwo by³o i nadal pozostaje dla samorz¹du dziedzin¹ priorytetow¹  zapewnia mer Zdzis³aw
Palewicz  dlatego na poprawê warunków pracy uczniów i nauczycieli
kierowane s¹ milionowe nak³ady.
Przytoczê dwie liczby: w ubieg³ym
roku szkolnym 20092010 i w ci¹gu
lata na modernizacjê budynków
szkolnych przeznaczylimy ok. 10
mln litów, natomiast w bie¿¹cym
roku kalendarzowym, od stycznia do
wrzenia  ok. 6 mln litów, na ukoñ-

czeniu jest kilka obiektów, wiêc ogólna wartoæ wykonanych prac wyniesie równie¿ ok. 10 mln litów. rodki
finansowe samorz¹d pozyskuje z ró¿nych róde³: z funduszy europejskich, rz¹dowych, Wspólnoty Polskiej. Najwiêksze inwestycje skierowalimy w tym roku na Szko³ê

Przed rozpoczêciem nowego
roku szkolnego w rejonie solecznickim nie zosta³a zamkniêta
¿adna szko³a. Niezbêdne reorganizacje placówek edukacyjnych zosta³y przeprowadzone ju¿ wczeniej, np. malutkie przedszkole w
Taboryszkach zosta³o przy³¹czone
do miejscowej szko³y podstawowej. Po likwidacji administracji
okrêgów do gestii samorz¹du przekazana zosta³a Solecznicka szko³a specjalna  internat, jedyna placówka tego typu, pracuj¹ca z programem w jêzyku polskim.
W niektórych miejscowociach
ma³e szkó³ki dzia³aj¹ jako filie
Ci¹g dalszy na str. 4
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Ci¹g dalszy ze str. 3

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

wiêkszych szkó³, s¹ tam nieraz jedynie grupy przygotowawcze lub
klasy pocz¹tkowe.
 Nie zwa¿aj¹c na wszelkie eksperymenty reformy owiatowej, propozycje oszczêdzania, zamykania
szkó³ek, dowo¿enia dzieci do szkó³
centralnych, znaj¹c realia i maj¹c
pewne dowiadczenie w tej sferze,
mogê zdecydowanie powiedzieæ, ¿e
te szko³y s¹ potrzebne. I dlatego zrobimy wszystko, by je zachowaæ 
mer Zdzis³aw Palewicz s¹dzi, ¿e
zawsze mo¿na znaleæ jakie racjonalne rozwi¹zanie.
Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ malutka szkó³ka w Jurgielanach. W
jednej z sal urz¹dzone zosta³o biuro miejscowego ko³a ZPL. Wyremontowany, wyposa¿ony w komputer i telewizor pokój s³u¿y teraz
jako miejsce spotkañ dla ca³ej lokalnej spo³ecznoci. Malutka
szkó³ka w Milkunach, licz¹ca 11
maluchów w grupie przedszkolnej i 5 w pierwszej klasie, jak
twierdzi Alina Niewierkiewicz,
która tu uczy i zarazem kieruje
miejscowym ko³em ZPL, równie¿
jest miejscem, wokó³ którego toczy siê ¿ycie lokalnej spo³ecznoci. Szko³a jest tu potrzebna, bo
w okolicznych wsiach jest sporo
maluchów, które za parê lat przyjd¹

W Bajce bêdzie jak w bajce
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do nas  mówi pani Alina.
Szkó³ki w Jurgielanach i
Milkunach s¹ oddzia³ami
Dziewieniskiej Szko³y redniej im. A. Mickiewicza.
Dyrektorka Danuta Anichowska jest przekonana,
¿e zachowuj¹c takie placówki, dbamy o nasz¹ przysz³oæ.  Tak, jest to dla nas
narybek, ale mylimy nie
tylko o szkole, lecz o ca³ej
naszej spo³ecznoci: jeli ich
nie bêdzie, wszystko zaginie, bo szko³a na wsi  to
miejsce, wokó³ którego gromadz¹ siê ludzie, gdzie s¹
obchodzone wiêta, gdzie
dziej¹ siê wydarzenia kulturalne. Ponadto w sytuacji,
gdy na wsi nie ma przed- Pierwszy dzwonek w szkole w Butrymañcach,
która obchodzi 100-lecie
szkola i raczej nie bêdzie,
szkó³ka pocz¹tkowa z klasami przy- torytet, osoba, która w razie jakich
gotowawczymi jest idealnym roz- problemów doradzi, pomo¿e sporz¹wi¹zaniem. Zajêta obowi¹zkami do- dziæ papiery do urzêdu.
mowymi, gospodarstwem, mama
Podobny pogl¹d na ma³e wiejnie ma czasu, by dziecku poczytaæ, skie szkó³ki maj¹ nie tylko podwizaj¹æ siê jego edukacj¹. Natomiast leñskie samorz¹dy. W ca³ym kraju
podczas zajêæ w szkole maluch na- coraz g³oniej mówi siê o tym, ¿e
uczy siê wierszyka, piosenki, pozna dowo¿enie uczniów do wiêkszych
gry i zabawy edukacyjne, przy- szkó³ nie jest najlepszym rozwi¹zaje¿d¿aj¹ gocie, zabieramy te dzie- niem. Nale¿a³oby raczej zwiêkszyæ
ciaki na przedstawienia teatralne  koszyczek dla tych ma³ych, dziêki
wymienia pani dyrektor. I dodaje  temu mog³yby przetrwaæ. Nieraz
Nauczyciel na wsi  to lokalny au- bowiem bardziej siê op³aci utrzymaæ
szkó³kê dla kilku uczniów, ni¿ szkolny bus. Jak siê okazuje, czêæ z 500
nabytych przez resort owiaty busów ju¿ nie jest na chodzie, inne s¹
w ci¹g³ych naprawach, gdy¿ nie s¹
przystosowane do jazdy po wiejskich ¿wirówkach. Regina Markiewicz, kierowniczka solecznickiego
wydzia³u owiaty przyznaje, ¿e s¹ z
nimi k³opoty, bo siê psuj¹, bo trzeba utrzymywaæ etat kierowcy, ponadto jest ich wci¹¿ za ma³o. Takie
szko³y, jak gimnazja niadeckiego
czy Ejszyskie, musia³yby mieæ albo
wiêksze, 30-miejscowe autobusy,
albo dwa mniejsze. Niektórzy
uczniowie, ¿eby dotrzeæ do szko³y

FOT. RASYTE MATULEVIÈIENE
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rów placówek edukacyjnych rejonu.
Dyskutowano o sprawach aktualnych, o problemach tych rozstrzygniêtych i nie, jak te¿ o tym, co nale¿y uczyniæ, by szko³a godnie pe³ni³a swoj¹ misjê. Zdzis³aw Palewicz,
mer rejonu sprecyzowa³ trzy podstawowe zadania. Po pierwsze, dyrektorzy, nauczyciele, ca³a spo³ecznoæ
szkolna musz¹ zadbaæ o dobr¹ atmosferê w szkole: ¿eby ludzie odpowiedzialnie traktowali swoj¹ pracê i nie zwa¿aj¹c na trudnoci, mieli
wiadomoæ, ¿e od nich zale¿y, jaka

zawsze s³u¿y³y tu przyk³adem 
mówi mer  wymieniê choæby solecznickie gimnazjum. Butrymañce  jako przyk³ad po³¹czenia dzia³añ szko³y, przedszkola, wspólnoty
lokalnej, starostwa. Dziewieniszki,
gdzie wszyscy staraj¹ siê pracowaæ
razem: ZPL, szko³a, starostwo.
Godnym naladowania przyk³adem
jest Kolenicka szko³a, która dziêki kontaktom w Polsce i nawi¹zanej wspó³pracy ma wyremontowany korytarz. Przyjecha³a m³odzie¿
z zaprzyjanionego Zespo³u Szkó³

FOT. MARZENA JUCHNIEWICZ

na 8, musz¹ wyjechaæ z domu o 6, a
bus musi zrobiæ nawet kilka rejsów,
¿eby dowieæ wszystkich uczniów
na lekcje.  Tak, ³atwiej by³oby
utrzymaæ mniejsz¹ szko³ê, ni¿ dowoziæ dzieci do du¿ej  przyznaje
kierowniczka wydzia³u owiaty.
Argumentem przeciwko istnieniu ma³ych szkó³ek, u¿ywanym
przez urzêdników ministerstwa
owiaty, jest rzekomo niski poziom
nauczania w takich placówkach,
sk¹pe wyposa¿enie. Owszem, warunki w takiej malutkiej szkó³ce w
gminie dziewieniskiej s¹ nieporównywalne z tymi, jakie maj¹ np.
uczniowie w solecznickim gimnazjum im. niadeckiego, ale faktem
jest te¿, ¿e w klasie przygotowawczej, a nawet w pocz¹tkowych bardziej ni¿ komputer nowej generacji dziecku potrzebna jest troskliwa, opiekuñcza, cierpliwa nauczycielka, a do szko³y musi mieæ blisko, ¿eby nie musia³o wstawaæ bladym witem i marzn¹æ na przystanku, czekaj¹c na autobus.

NAUCZYCIEL  ZAWÓD
POSZUKIWANY

Jeszcze ca³kiem niedawno szko³y mia³y problemy ze skompletowaniem kadry pedagogicznej, brakowa³o dobrych anglistów, informatyków.
W tej kwestii kryzys wyszed³ na dobre: zawód nauczyciela odzyska³ presti¿. Szko³y nie maj¹ ju¿ wolnych
etatów. Kierowniczka solecznickiego wydzia³u owiaty Regina Markiewicz nawet na dzieñ przed nowym
rokiem szkolnym mia³a niejednego
kandydata do pracy.  Przychodz¹
m³odzi specjalici po studiach, niektórym moglimy zaproponowaæ miejsce w szkole, ale i tak chêtnych by³o
wiêcej ni¿ ofert zatrudnienia. Dobór kadry jest ogromnie odpowiedzialnym
zadaniem, przecie¿ chodzi o to, by poziom szkó³ by³ coraz wy¿szy.

ZADANIA
NA NOWY ROK SZKOLNY

Tradycyjnie przed rozpoczêciem
nowego roku szkolnego w samorz¹dzie odby³a siê konferencja dyrekto-

Inauguracja nowego roku szkolnego w Ejszyskim Gimnazjum

bêdzie szko³a i jaka bêdzie m³odzie¿. Po drugie, nie mo¿emy tylko i wy³¹cznie narzekaæ. Czasy s¹
trudne, problemów jest du¿o, ale
wiele zale¿y te¿ od nas, od tego, jak
potrafimy gospodarowaæ, jak potrafimy wykorzystaæ istniej¹ce mo¿liwoci uczestniczenia we wszelkich projektach i pozyskiwania
rodków pozabud¿etowych. No i
wreszcie, trzecia sprawa, to twórcze podejcie, wspó³praca z rodzicami i osobami zaanga¿owanymi
spo³ecznie, które dzia³aj¹ na rzecz
rozwoju danej miejscowoci, ¿eby
solidarnoæ, o której tyle mówimy,
by³a nie tylko na s³owach, lecz równie¿ w czynach.  Wiêksze szko³y

Budowlanych w Olsztynie i w ramach praktyk zawodowych za 11 tys.
litów wykona³a prace, które kosztowa³yby samorz¹d ok. 100 tys. litów.
Mera cieszy, ¿e wyniki matury s¹
dobre, lepsze ni¿ w ubieg³ych latach,
w przypadku wiêkszoci przedmiotów plasuj¹ce rejon w czo³ówce krajowej.  S¹dzê wiêc, ¿e nasze inwestycje w poprawê bazy materialnej,
sta³a uwaga wobec nauczycieli poprzez stwarzanie dobrych warunków
pracy, wyjazdy na szkolenia i warsztaty do Polski, daj¹ oczekiwane rezultaty. O m³odzie¿ dobrze wykszta³con¹ i wychowan¹ chodzi nam
przede wszystkim.
Barbara Sosno
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O tym, na czym nie da siê zaoszczêdziæ
Samorz¹d rejonu solecznickiego skierowa³ do rz¹du kolejny wniosek o przyznanie dodatkowych rodków na realizacjê
delegowanych funkcji rz¹dowych
w dziedzinie polityki socjalnej 
trzeci w ci¹gu roku. Pieni¹dze,
zaplanowane na wyp³atê zasi³ków i pomocy socjalnej, w rejonowym bud¿ecie skoñczy³y siê w
po³owie lata.

LICZBA PETENTÓW
WZRASTA

Okazanie pomocy socjalnej potrzebuj¹cym jest kosztownym obowi¹zkiem. Koszta tego obowi¹zku
szczególnie wzrastaj¹ w czasach kryzysu gospodarczego. Równolegle do
wzrostu skali bezrobocia w rejonie,
które we wrzeniu stanowi³o 19,8
proc., wzrasta liczba mieszkañców,
którym przys³uguje pomoc socjalna.
 Codziennie do naszej s³u¿by
przychodz¹ coraz to nowi petenci by
z³o¿yæ wniosek o przyznanie zasi³ku
socjalnego. We wrzeniu przyznano
zasi³ki dla 1938 rodzin (4212 osób),
na ³¹czn¹ kwotê ponad 1 milion litów! Dla porównania, w styczniu br.,
zasi³ki pobiera³y 2974 osoby, co
kosztowa³o bud¿et lokalny o 350 tys.
litów mniej. Czasy s¹ trudne, ludzie
potrzebuj¹ wsparcia i powinnimy im
pomagaæ  powiedzia³a Regina Soko³owicz, kierownik wydzia³u pomocy socjalnej i ochrony zdrowia
samorz¹du solecznickiego.
Wypada mieæ nadziejê, ¿e rz¹d
wesprze samorz¹d i do³o¿y siê do realizacji delegowanej przez niego funkcji ochrony socjalnej. Tym bardziej, ¿e
Soleczniki przyznaj¹ na ten cel pokanie kwoty z w³asnej kieszeni.
W gestii w³adz lokalnych znajduje siê szereg placówek spo³ecznych, które s¹ utrzymywane wy³¹cznie z bud¿etu samorz¹dowego 
Centrum Us³ug Socjalnych w Solecznikach, Dom opieki dla osób
starszych w Czu¿akampiach, Dom
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Kierownik wydzia³u pomocy socjalnej i ochrony zdrowia R. Soko³owicz

dziecka oraz Dzienne centrum dla
osób z zaburzeniami rozwoju intelektualnego w Solecznikach.
 Nale¿y odró¿niaæ funkcje delegowane od tego, co robimy z w³asnej woli i na w³asny koszt. Nieliczne samorz¹dy zak³adaj¹ i utrzymuj¹
takie placówki. Robimy to, bo widzimy, ¿e ludzie tego potrzebuj¹.
Bardzo czêsto wyp³acamy ró¿nego
rodzaju jednorazowe zapomogi, refundujemy opa³ dla emerytów itd.
Wed³ug skromnych mo¿liwoci
wspieramy pozarz¹dowe organizacje, zrzeszaj¹ce osoby niepe³nosprawne. To jest polityka socjalna
samorz¹du, któr¹ zamierzamy kontynuowaæ nie zwa¿aj¹c na kryzys 
zaznaczy³ mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz.

BYLI PIERWSZYMI

Pierwsz¹ placówk¹ socjaln¹, która powsta³a w rejonie solecznickim
jest Dom dziecka w Solecznikach.
Potrzebê za³o¿enia placówki wymusi³o samo ¿ycie. W wyniku pogarszaj¹cej siê sytuacji spo³eczno-ekonomicznej zwiêksza³a siê liczba rodzin, w których dzieci ¿y³y nie tylko na skraju nêdzy, ale te¿ pozbawione rodzicielskiego ciep³a i uwagi. Dom dziecka od pocz¹tku swe-

go istnienia mieci siê w jednym ze
skrzyde³ budynku Solecznickiej
Szko³y Specjalnej. Pod opiek¹ placówki jest obecnie 35 wychowanków w wieku od 3 do 18 lat. W padzierniku bêdzie obchodzi³a jubileusz 15-lecia dzia³alnoci.
Drug¹ placówk¹ o charakterze
socjalnym, za³o¿on¹ przez w³adze
rejonowe, jest Dom opieki dla
osób starszych w Czu¿akampiach.
Dzi mieszka tu 26 osób. Kolejnych szeciu seniorów czeka w
kolejce na wolne miejsca. Warto
odnotowaæ, ¿e powy¿sze placówki powstawa³y w czasach, gdy bud¿et rejonu by³ prawie o po³owê
mniejszy od obecnego.
W nadchodz¹cym roku obok
Domu opieki osób starszych rozpocznie dzia³alnoæ Dom Samodzielnego
¯ycia dla osób niepe³nosprawnych
oraz w starszym wieku, rozliczony na
20 lokatorów. Zostan¹ tu stworzone
dogodne warunki do samodzielnego
decydowania o swoim (swojej rodziny) ¿yciu i swoim bycie.

Z POMOC¥
PROSTO DO DOMU

Adres Centrum pomocy socjalnej w Solecznikach jest dobrze znany wielu samotnym emerytom i oso-

SPO£ECZEÑSTWO
bom niepe³nosprawnym. Od 1999
roku placówka zapewnia opiekê socjaln¹ nie tylko w miecie, ale w
ca³ym rejonie solecznickim.
 Jedn¹ z naszych podstawowych
us³ug jest pomoc w domu dla osób
starszych b¹d niepe³nosprawnych.
Szesnastu pracowników socjalnych
odwiedza te osoby i pomaga w pracach domowych. Pracownik socjalny
jest w ka¿dej gminie  powiedzia³a
Krystyna Kolendo, dyrektor Centrum
us³ug socjalnych w Solecznikach.
Na licie us³ug, wiadczonych
przez placówkê, s¹ us³ugi fryzjerskie, pralnia, ³azienka, wypo¿yczenie transportu  to wszystko za symboliczn¹ cenê. Obci¹æ siê mo¿na za
5 litów, wynaj¹æ mikrobus za 50 ct
za kilometr. Bardzo czêsto Centrum
pomaga swoim klientom przekazuj¹c dla nich ubrania z paczek charytatywnych, organizuje wyjazdy do
teatru, zaopatruje w sprzêt specjalistyczny (³ó¿ka dla chorych, krzese³ka sedesowe, laski, okulary itd.).
Przy wspó³udziale opolskiego oddzia³u Stowarzyszenia Wspólnota
Polska niejednokrotnie organizowano turnusy rehabilitacyjne w Pol-

sce. Mo¿na tu wst¹piæ by poczytaæ
prasê i po prostu porozmawiaæ przy
kawie, czy herbacie.
Z³¹ nowin¹ dla klientów placówki jest to, ¿e Ministerstwo opieki socjalnej i pracy postanowi³o
zmieniæ zasady udzielania pomocy
w domu. Wkrótce osóby, których
dochody miesiêczne przekraczaj¹
700 litów, bêd¹ musia³y p³aciæ za
ka¿d¹ pomoc.

POWSTA£O
Z INICJATYWY MATEK

W 2004 roku w Solecznikach
rozpoczê³o dzia³alnoæ Dzienne centrum dla osób z zaburzeniami rozwoju intelektualnego. Z us³ug centrum korzystaj¹ mali i doroli, cierpi¹cy na nieuleczalne choroby, jak
umys³owe, tak te¿ fizyczne. Decyduj¹c¹ rolê w powstaniu placówki
odegra³y matki chorych dzieci, zrzeszone w stowarzyszeniu Viltis, a
tak¿e zaanga¿owanie samorz¹du
solecznickiego, który podj¹³ siê finansowania przedsiêwziêcia.
Od pierwszych dni placówk¹ kieruje Pani Ania Kis³owska, która jak
nikt inny rozumie potrzeby chorych

Zajêcia dzieci w Dziennym centrum dla osób z zaburzeniami rozwoju

dzieci i stara siê znaleæ podejcie
do ka¿dego z nich. Sama jest bowiem matk¹ cierpi¹cego na chorobê syna. Ta bieda przywiod³a j¹
przed laty do stowarzyszenia Viltis, w którym aktywnie dzia³a od
roku 2001. Rodzice zrzeszeni w organizacji d³ugo walczyli o utworzenie placówki, wiadcz¹cej fachow¹
pomoc specjalistów oraz warunki do
wspólnej nauki i relaksu.
 Chcielimy, aby nic nie przypomina³o dzieciom oraz rodzicom
ponurego widoku szpitala, dlatego malowalimy sale w ró¿ne kolory. Wielu naszych wychowanków ma na co dzieñ nadmiar szarych barw, niech przynajmniej tutaj otacza je wiat³o  powiedzia³a dyrektorka orodka.
Ka¿dego dnia placówkê odwiedza kilkanacioro dzieci, dowo¿onych specjalnym autobusem z ca³ego rejonu. Do ich us³ug s¹ gabinety
relaksacji, logopedzi oraz pokoje do
gier i zajêæ. Pó³ki meblocianek s¹
zastawione barwnymi lekturami, które u³atwiaj¹ pracê specjalistom, zajmuj¹cym siê ma³ymi pacjentami. Na
chwilê refleksji i ciszy mo¿na liczyæ
w osobnym pokoju, usytuowanym w
tym celu w oddali od sal æwiczeniowych. Jak przysta³o na tego typu placówkê, ka¿de z pomieszczeñ wyposa¿one jest w ³azienkê, dostosowan¹
dla osób niepe³nosprawnych. Chlubê orodka stanowi prawdziwa wanna jacuzzi oraz sala relaksacji.
 Obecnie w naszym Centrum
dzia³aj¹ dwie klasy 2 i 6, w których
z chorymi dzieæmi zajmuj¹ wykwalifikowani pedagodzy. Doroli maj¹
osobn¹ grupê, w której czas spêdzaj¹ przy wspólnych robótkach
rêcznych. Czêsto bior¹ udzia³ w
zawodach dla niepe³nosprawnych 
mówi A. Kis³owska.
Pokoje Centrum s¹ udekorowane pracami plastycznymi autorstwa
wychowanków. Wystarczy na nie
spojrzeæ by siê przekonaæ, ¿e maj¹
talenty i dobrze jest, ¿e maj¹ gdzie
te talenty rozwijaæ.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
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AKTUALIA

Przegl¹d wydarzeñ  wrzesieñ
4 2 wrzenia podczas posiedzenia w samorz¹dzie zosta³ powo³any
komitet organizacyjny obchodów
600-lecia parafii solecznickiej. W
spotkaniu uczestniczyli mer rejonu
Zdzis³aw Palewicz, ksi¹dz dziekan
parafii solecznickiej Witold Zuzo,
radne £ucja Dudojæ i Jadwiga Sinkiewicz, p. o. starosta gminy solecznickiej Jerzy Miluszkiewicz. Uroczystoæ 600-lecia parafii odbêdzie
siê 24 padziernika. Tego dnia w kociele pw. w. Piotra w Solecznikach
zostanie odprawiona Msza wiêta z
udzia³em dostojników kocio³a katolickiego. Zostanie te¿ przygotowany
program artystyczny, odbêdzie siê
wystawa fotografii, uka¿e siê biuletyn informacyjny powiêcony historii parafii solecznickiej.
4 W dniach 4-7 wrzenia w rejonie solecznickim na zaproszenie
dyrektora solecznickiej zajezdni autobusowej Edgara Ob³aczyñskiego
gocili przedstawiciele niemieckiego
miasta Schwerin. 10 lat temu solecznicka zajezdnia podpisa³a ze spó³k¹
transportow¹ z tego miasta umowê o
nabycie autobusu marki MAN. Autobusy te przewo¿¹ pasa¿erów na relacjach podmiejskich. Podczas wizyty w rejonie niemieccy partnerzy zapoznali siê z dzia³alnoci¹ zajezdni i
planami na przysz³oæ. Dyskutowano o mo¿liwociach dalszej wspó³pracy. Spotka³ siê z nimi mer rejonu
Zdzis³aw Palewicz.
4 6 wrzenia dyrektor administracji samorz¹du Boles³aw Daszkiewicz podpisa³ ze spó³k¹ Fegda
umowê o wykonanie remontu ulicy
3 maja w Ejszyszkach i parkingu
przy ul. Mokyklos w Kolenikach.
Prace zostan¹ sfinansowane ze rodków programu Nadzoru i Rozwoju
Dróg oraz z bud¿etu rejonu. Koszt
wyniesie 384 tys. litów. Remont ma
byæ zakoñczony na prze³omie listopada i grudnia br.
4 8 wrzenia rz¹d RL zatwierdzi³ plan zmiany granic Solecznik.
Ostatnio granice orodka rejonowego by³y zatwierdzone 37 lat temu.
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Soleczniki od tego czasu znacznie
rozros³y siê, niektóre ulice choæ s¹
w miecie, formalnie nale¿¹ do terytoriów wiejskich. W ub. roku w
okresie od 17 sierpnia do 17 padziernika w Solecznikach odbywa³
siê sonda¿. 322 mieszkañców, czyli prawie 94 proc. opowiedzia³o siê
za zmian¹ granic miasta. W lutym
br. decyzj¹ Rady samorz¹du, natomiast 8 wrzenia uchwa³¹ rz¹du
plan zmiany granic miasta zosta³
zatwierdzony. Do Solecznik przy³¹czona zosta³a czêæ wsi Nowokiemie, Milwidy, Brusznica, Tartak
oraz prawie 214 -ha czêæ wsi Soleczniki. Soleczniki bêd¹ odt¹d zajmowa³y powierzchniê ponad 786 ha.
4 10 wrzenia w szpitalu rejonowym w Solecznikach do u¿ytku
oddana zosta³a nowoczesna winda.
Jest to urz¹dzenie produkcji niemieckiej firmy ThyssenKrupp, która jest jednym ze wiatowych potentatów w dziedzinie produkcji ró¿nego typu podnoników. rodki finansowe  blisko 200 tys. litów, na
wymianê starej, wys³u¿onej windy

samorz¹d rejonowy przeznaczy³ ze
swego bud¿etu. Uroczystego uruchomienia windy dokonali mer rejonu Zdzis³aw Palewicz i dyrektor
solecznickiego szpitala Zbigniew
Siemienowicz.
4 11 wrzenia w Ejszyszkach
odby³ siê koncert z okazji 10-lecia
dzia³alnoci Domu Polskiego. Podczas jubileuszowej gali na Placu
Majowym wyst¹pi³y zespo³y Wilia, Ejszyszczanie, Fantazja,
SMILE, jak równie¿ uczniowie
Ejszyskiego Gimnazjum i szko³y

muzycznej oraz wychowankowie
przedszkola. Dom Polski w Ejszyszkach zosta³ odznaczony Br¹zowym
Medalem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, dyplomami uznania
samorz¹du rejonu solecznickiego i
Zwi¹zku Polaków na Litwie.
4 Od 10 do 12 wrzenia goci
podejmowa³o Gimnazjum im. niadeckiego, które wspólnie z Gmin¹
Zawady i Zespo³em Szkó³ w Zawadach uczestniczy w polsko-litewskim
projekcie pt. Dolinami rzek, bezdro¿ami kultury, wspó³finansowanym
ze rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Wspó³pracy Transgranicznej Litwa  Polska 2007  2013. Jest
to ca³y szereg imprez ³¹cz¹cych tradycjê polsk¹ i litewsk¹ z formami
wspó³czesnymi, maj¹cymi na celu
wzajemne poznanie m³odzie¿y, nauczycieli oraz pracowników samorz¹dowych. W ramach projektu odby³y
siê ju¿ Zapusty w Solecznikach oraz
Dzieñ Dziecka i Dzieñ ledzia w
Zawadach, festiwal muzyki rockowej
Rock na bagnie, w którym wziê³y
udzia³ zespo³y z Litwy i Polski, wspólne warsztaty kulinarne i filmowe, podczas których zosta³ zgromadzony materia³ do dwóch wydañ  atlasu tradycji kulinarnych i architektury drewnianej. Grupa z Zawad z wójtem
gminy Paw³em Pogorzelskim i kierownikiem projektu Piotrem Znanieckim na czele goci³a na solecznickich
do¿ynkach. Podczas spotkania w samorz¹dzie omawiano mo¿liwoci dalszej wspó³pracy. Tematem kolejnego
wspólnego wniosku maj¹ byæ odnawialne ród³a energii.
4 17 wrzenia w Solecznikach,
18 wrzenia w Ejszyszkach, 19

AKTUALIA
wrzenia w Wilnie mo¿na by³o
obejrzeæ spektakl pt. Spowied w
wykonaniu studentów Polskiej Akademii Teatru Niezale¿nego na Litwie, dzia³aj¹cej w Solecznikach od
padziernika ub. r. Jest to wspólna
inicjatywa Solecznickiego Centrum
Kultury i Sopockiej Sceny off de
BICZ. Co dwa tygodnie zajêcia, prowadzone przez ludzi teatru z Polski
odbywa³y siê w Solecznikach, dwukrotnie  w zimie i latem studenci
wyje¿d¿ali na sesje do Polski. Spektakl Spowied  to praca podsumowuj¹ca pierwszy rok studiów. Powsta³ podczas dwutygodniowych

warsztatów w stacji Szamocin, jest
oparty na tekcie Jana Wilkowskiego. Tekst zosta³ zmodyfikowany,
orygina³ bowiem jest w gwarze góralskiej. Wyre¿yserowa³y spektakl
Ewa Ignaczak oraz Ida Bocian. W
padzierniku studenci Akademii rozpoczn¹ drugi rok studiów, bêd¹ te¿
kolejne spektakle.
4 18 wrzenia mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz
wzi¹³ udzia³ w miêdzynarodowym
spotkaniu w Lübben (Niemcy), podczas którego przedstawiciele trzech
samorz¹dów: powiatów DahmeSpreewald (Niemcy), wolsztyñskiego (Polska) oraz rejonu solecznickiego (Litwa) podpisali ustalenia
dotycz¹ce wspó³pracy w ramach
miêdzynarodowego projektu My w
Europie  M³odzie¿ w dialogu na
lata 2011-2013. Projekt przewiduje
coroczne spotkania grup m³odzie¿y
w wieku 13-17 lat w jednym z wymienionych pañstw. Tego lata roku
uczestnicy spêdzili 10 dni w Ma³ych
Solecznikach. W roku 2011 spotkanie m³odzie¿y trzech krajów odbêdzie siê w powiecie Dahme  Spreewald, w roku 2012  w powiecie
wolsztyñskim, w roku 2013  w rejonie solecznickim.

4 22 wrzenia w rejonie solecznickim przebywa³a rz¹dowa delegacja na czele z premierem Andriusem Kubiliusem. Szef rz¹du raz
towarzysz¹cy mu ministrowie finansów, gospodarki, owiaty i nauki, rolnictwa wizytê w rejonie rozpoczêli
od Jaszun. W Jaszunach obejrzeli pa³ac Baliñskich, który od lat czeka na
renowacjê. Fundusze na ten cel z UE
zosta³y przyznane, ale Agencja
Wspierania Przedsiêbiorczoci zablokowa³a proces pod pretekstem, ¿e
nie warto w ten obiekt inwestowaæ,
gdy¿ nie jest on atrakcyjny turystycznie. W³adze rejonu zaskar¿y³y decyzjê Agencji Wspierania Przedsiêbiorczoci w s¹dzie. Latem tego roku,
podczas rowerowej wyprawy na Bia³oru, premier Andrius Kubilius i minister gospodarki Dainius Kreivis zatrzymali siê w Solecznikach i w rozmowie mer Zdzis³aw Palewicz poruszy³ problem jaszuñskiego pa³acu.
Premier obieca³, ¿e powróc¹ do tego
tematu. Tym razem, po obejrzeniu
zabytku obieca³, ¿e problem przyznania finansowania zostanie rozstrzygniêty.
W programie pobytu w rejonie
solecznickim by³y równie¿ spotkania
w gimnazjach im. niadeckiego i
Tysi¹clecia w Solecznikach. Nastêpnie w samorz¹dzie odby³o siê kilkugodzinne spotkanie z w³adzami rejonu, radnymi, administracj¹ samorz¹du oraz mieszkañcami, podczas
którego poruszone zosta³y takie tematy jak owiata czy rozwój gospodarczy. Z aktualn¹ sytuacj¹ rejonu
zapozna³ goci mer Zdzis³aw Palewicz. O ile problem zwrotu ziemi w
rej. solecznickim prawie nie istnieje: 96 proc. ziemi ju¿ zwrócono w³acicielom, sprawy owiaty s¹ tu aktualne. Mer wyrazi³ zaniepokojenie
z powodu projektu ustawy o owia-

cie, który w obecnej postaci bolenie
uderza w stan posiadania szkolnictwa. Premier i minister owiaty obiecali, ¿e znajdzie siê takie rozwi¹zanie, które bêdzie najlepsze.
Kubilius zachêca³ w³adze rejonu
do rozwijania turystyki, rozszerzenia oferty w tej bran¿y poprzez wynajem rowerów, kajaków i przyci¹ganie na ten cel rodków unijnych.
4 W Solecznikach dobieg³ koñca pierwszy etap rekultywacji zbudowanego w 1977 roku stawu miejskiego. Budowlani zakoñczyli prace hydrotechniczne, zosta³y umocnione brzegi, czêciowo oczyszczono dno stawu. W 2007 roku komisja Ministerstwa Rolnictwa Litwy,
sk³adaj¹ca siê z wyk³adowców Akademii Rolniczej w Kownie, wyda³a
owiadczenie o koniecznoci rekultywacji zbiornika. Wniosek specjalistów by³ jednoznaczny  staw nale¿y opró¿niæ, wyczyciæ dno i
umocniæ brzegi. W 2008 roku samorz¹d solecznicki z³o¿y³ wniosek o
przyznanie na ten rodków z Programu Rozwoju Wsi. Wniosek zosta³
pozytywnie zaopiniowany, przyznano 1,5 miliona litów. Nowa tama
zostanie wybudowana wed³ug
wspó³czesnych przepisów in¿ynierii hydrologicznej.
4 W rejonie trwaj¹ intensywne prace przy modernizacji wodoci¹gu. Remonty zosta³y ju¿ wykonane w Butrymañcach, Podwarañcach,
Dojlidach. Koszty wykonanych przez
spó³kê Eiikiu komunalinis ukis
prac wynios³y ok. 90 tys. litów. Latem spó³ka Tvarkyba przeprowadzi³a modernizacjê wodoci¹gu i
oczyszczalni cieków w Jaszunach.
Koszty wynios³y 50 tys. litów. Jeszcze w tym roku planowane s¹ prace
w trzech miejscowociach. W najbli¿szym czasie w Dziewieniszkach
rozpocznie siê remont kapitalny wodoci¹gu, zostanie te¿ doprowadzona
100 metrowa trasa do przedszkola.
Wodoci¹g zostanie doprowadzony do
wsi Pasieki w gminie turgielskiej, a
we wsi Soleczniki zostanie od³¹czona stara wie¿a cinieñ
Opr. Barbara Sosno
Fot. Andrzej Ko³osowski
oraz archiwum redakcji
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RELIGIA

W

obec procesów zachodz¹cych
w religijnoci szkolna katecheza staje siê jedn¹ z wa¿niejszych
przestrzeni przekazu wiary. Katecheza do szkó³ powróci³a po odzyskaniu niepodleg³oci, po 1991 roku.
Przywrócenie nauczania religii w
szkole spotyka siê nieustannie z fal¹
krytyki ze strony lewicowych polityków i ideologów, w¹tpliwoci
p³yn¹ te¿ od ludzi Kocio³a. O ile
pierwsi chcieliby wyrzuciæ katechezê ze szko³y, o tyle drudzy maj¹
przede wszystkim w¹tpliwoci, czy
szko³a jest dobrym miejscem przekazu wiary. Analiza procesów, jakie zasz³y w nauczaniu religii w
ostatnich dwudziestu latach, nie
pozostawia w¹tpliwoci, ¿e wyprowadzenie katechezy ze szko³y by³oby b³êdem, ale problem, jak skutecznie realizowaæ jej cele, jest jak
najbardziej aktualny. W warunkach
szkó³ na Litwie, kiedy rodzice decyduj¹ o wyborze religii czy etyki
ten problem jeszcze bardziej pog³êbia. Jak¿e czêsto rodzice s¹ wobec
tego prawa obojêtni, tym samym
ukazuj¹c obojêtnoæ wobec w³asnej
wiary. Mimo, i¿ wielu deklaruje siê
jako katolicy, w szko³ach nie
uczêszczaj¹ na religiê na rzecz etyki z wielu obiektywnych b¹d subiektywnych przyczyn. Ale zastanówmy siê co da³y te lata i czy jest
sens katechezy w szkole.
Katecheza daje mo¿liwoæ objêcia nauczaniem religii jak najwiêkszej liczby dzieci, co naprawdê w
warunkach litewskich by³o niezbêdne, albowiem w rodzinach zachowana by³a tradycja czêsto bez podstawowego rozeznania i pojêcia wiary. Katecheza szkolna ma zasadnicze znaczenie dla kszta³tu naszej
religijnoci, szczególnie w obliczu
procesów sekularyzacyjnych. Wiele trudnoci musieli przezwyciê¿yæ
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pierwsi katecheci w szko³ach: brak wyrozumienia
administracji, rodziców, samych uczni. Trudnoci wyp³ywa³y z braku literatury,
programów oraz podrêczników. Nale¿y podkreliæ, ¿e
po 20 latach w tym nie bardzo posunêlimy siê do przodu, programy czêsto by³y zmieniane i
mamy to, co na pocz¹tku, brak podrêczników oraz materia³ów do pracy w zakresie katechezy systematycznej. Wielu z katechetów nie potrafi w tym odnaleæ siê. Wiêc jak
w tym wszystkim ma odnaleæ siê
uczeñ i jaki motyw wyboru katechezy mo¿e byæ dla niego wa¿nym argumentem?
Po 14 latach pracy w szko³ach
jako katecheta, a ostatnie 9 lat jako
kapelan w szkole katolickiej, wyci¹gam wniosek, ¿e katecheza nadal w
szkole jest niezbêdna i bardzo po¿yteczna, lecz ci¹gle pozostaje w
stadium pocz¹tkowym. Rodzice
doæ czêsto j¹ przyjmuj¹ jako zrzucenie odpowiedzialnoci za wychowanie religijne w rodzinach na rzecz
szko³y, co jest wielkim problemem,
powiedzia³bym wiêcej zafa³szowaniem rzeczywistoci. Debata oceny
z religii ci¹gle ukazuje przyjêcie lekcji religii przez niektórych doæ
skrajnie. Mo¿e dlatego te¿ jest, ¿e
religia b¹d etyka w szko³ach jest
na doæ s³abym poziomie. To wykazuj¹ badania religii oraz etyki w
szko³ach przeprowadzone przez ministerstwo owiaty. W szko³ach na
Litwie jest mo¿liwoæ wprowadzenia oceny tak¿e z religii i t¹ mo¿liwoæ wykorzysta³y niektóre szko³y,
tak¿e ta w której pracujê, pozostawiam pytanie otwarte, czy to jest
potrzebne. Lecz w³anie w tych
szko³ach jak gimnazjum jezuitów,
innych szko³ach katolickich s¹ doæ

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

Katecheza w szko³ach na Litwie
po 20 latach niepodleg³oci

wysokie osi¹gniêcia w nauce w ogóle. Zbadajmy, mo¿e trochê subiektywne dane statystyczne z osi¹gniêæ
szkó³ na Litwie w czasopismie Veidas, które jednak daj¹ do zastanowienia siê, dlaczego szko³y katolickie maj¹ wysokie osi¹gniêcia. Lewicowe i skrajne spychanie katechezy szkolnej tylko do pogawêdek,
jaki ma cel czy zastanawiamy siê
nad tym, a mo¿e komu jest wygodnie abymy mieli jak najwiêcej
uduchowione lecz intelektualnie
niedorozwiniête osoby. Skoro
nasza wiara winna byæ rozumna i nauka nie przeszkadza wierze, lecz j¹
uzupe³nia, przeczytajmy nauczanie
papie¿a Jana Paw³a II Rozum i wiara (Fides et Ratio), abymy w koñcu zrozumieli, ¿e byæ wierz¹cym
tak¿e znaczy byæ odpowiedzialnym
za poznanie swej wiary.
Poznaæ nauczanie Kocio³a, katechizm, Pismo wiête jest obowi¹zkiem ka¿dego chrzecijanina,
a katecheza szkolna w³anie i winna byæ ukierunkowana na poznanie swej wiary. Dlatego te¿ obowi¹zkiem rodziców oraz parafii
jest jak najcilejsza wspó³praca w
tej dziedzinie, abymy umieli wykorzystaæ dan¹ nam mo¿liwoæ.
Rozwój duchowy cz³owieka powinien jak najbardziej iæ poprzez
¿ycie w parafii, katechezy liturgiczne, duchowne przygotowanie
do sakramentów wiêtych. Religia
w szkole jest czym innym  mo¿liwoci¹ intelektualnego poznania
swej wiary, pog³êbiania wiedzy w

RELIGIA
dziedzinie swej religii, poznania
innych wyznañ oraz kultów. Przecinanie siê tych dwóch p³aszczyzn
daje pe³n¹ mo¿liwoæ wzrastania,
jako osobowoci religijnej. Wiêc
katecheza szkolna i parafialna,
uzupe³niaj¹c siê nawzajem, pomaga m³odemu cz³owiekowi w pe³ni
rozwijaæ siê jako prawdziwemu
katolikowi, rozwijaj¹c wiarê i rozum poznania Boga.
Nie podj¹³em próby analizy jakoci katechezy, bo to zbyt obszerny temat. Na pocz¹tku zastanówmy
siê nad swoim podejciem do religii w ca³oci, albowiem lekcja to
tylko ma³o widzialna czêæ naszego ¿ycia religijnego. W ró¿nych regionach kraju katecheza jest bardzo
zró¿nicowana, warunki s¹ bardziej
lub mniej sprzyjaj¹ce. Bardziej proponowa³bym zastanowiæ siê jakie
jest podejcie do katechezy osób
maj¹cych poczucie honoru jako katolików, albowiem przed takimi stoi
wyzwanie poznania oraz wiadectwa prawdziwej wiary. Podajmy

przyk³ad. W ¿yciu katolika wa¿n¹
czêæ jest modlitwa i teraz pytanie
na jakim poziomie jestemy? Czy
pozostajemy na pocz¹tkowym stadium modlitwy ustnej, czy wchodzimy na poziom medytacji i staramy siê osi¹gn¹æ najwy¿szy stopieñ  kontemplacjê. Mówi¹c jêzykiem potocznym, czy pozostajemy
na poziomie I Komunii, czy jednak
rozwijamy siê. Pamiêtajmy, ¿e jeli nie ma rozwoju, to nie jestemy
na tym samym poziomie, lecz cofamy siê. Dlatego w³anie jest potrzebna lekcja religii w szkole, aby
m³odemu cz³owiekowi daæ mo¿liwoæ rozwoju duchowego i jednoczenie intelektualnego.
Katecheza w szkole jest mo¿liwoci¹ i szans¹ rozwoju duchowego oraz intelektualnego i nie wolno
tego nigdy oddzielaæ, jest to jeden z
najwiêkszych b³êdów pope³nianych
w dzisiejszej katechezie. Rodzina
jako Koció³ w miniaturze, winna temu sprzyjaæ i wspieraæ. Zadaniem szkolnej katechezy jest zachê-

cenie m³odej osoby do wyjcia na
drogê poznania g³êbi swej wiary,
dlatego te¿ ka¿dy proboszcz i katecheta jest w sposób szczególny odpowiedzialny za katechezê. To nie
jest zwyk³a lekcja. Jest to droga poznania Boga. Jeli zrozumie to katecheta, zrozumie to i m³oda osoba.
M³odzie¿ nie boi siê wymagañ, nie
boi siê dróg ciê¿kich, jeli pojmie
dok¹d ta droga prowadzi.
Ci¹gle wspó³pracuj¹c z m³odzie¿¹ w katechezie i ¿yciu codziennym mia³o mogê owiadczyæ, ¿e
m³odzi dzi s¹ otwarci na poznanie,
nie przyjm¹ dwulicowoci, k³amstwa, nieprawdy. Katecheza dla nich
jest szans¹ i mo¿liwoci¹, jedynie od
nas katechetów zale¿y czy bêdziemy autentyczni i szczerzy. Einstein
powiedzia³ kiedy: co wierz¹cemu
jest na pocz¹tku jego ¿ycia, to naukowcy na koñcu jego odkryæ naukowych. Zachêcam wiêc ka¿dego wyjæ na drogê szukania i poznawania tajemnic Boga.
Ksi¹dz Miros³aw Dowda

ZPL
Pracownia nr3 w gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach nie jest zwyk³¹ pracowni¹
historii. Mieci siê w niej siedziba gimnazjalnego ko³a ZPL. To w³anie tu s¹ generowane nowe
pomys³y i ciekawe idee na ¿ycie spo³eczne placówki.

Z polskoci¹ w sercu
M
ariola Pieszko, nauczycielka
historii i aktualnie prezes ko³a
ZPL, by³a u podstaw. Dok³adnie
pamiêta chwile narodzenia ko³a,
mimo, ¿e by³y to czasy doæ odleg³e  1988 rok. Nawet nie próbuje
ukryæ sentymentu, relacjonuj¹c silne wspomnienia dotycz¹ce pocz¹tków dzia³alnoci, bowiem by³y to
czasy nacechowane szczególn¹ atmosfer¹ wolnoci, aktywnoci¹ i
chêci¹ g³oszenia tego, ¿e jestemy
wolni i mamy pe³ne prawo do zrzeszania siê i krzewienia polskoci.
 Potrzebowalimy wówczas takiego miejsca, gdzie poza domem i
rodzin¹, jawnie, nie kryj¹c siê moglibymy podj¹æ dyskusjê na tematy narodowociowo  patriotyczne,

snuæ plany dzia³alnoci i robiæ co
bardzo wa¿nego  mówiæ, ¿e jestemy Polakami, mieszkamy tu, mamy
swoj¹ historiê i kulturê. Tê w³anie
funkcjê zaczê³o pe³niæ ko³o  przypomina Mariola Pieszko.
Pierwsz¹ prezesk¹ ko³a by³a, nie¿yj¹ca ju¿ dzisiaj, Felicja Jermakowa  nauczycielka matematyki. To
w³anie za jej prezesowania zaczêto odradzaæ tradycje narodowo 
katolickie: dzielenie siê op³atkiem,
jase³ka, obchody wiêta Konstytucji 3 Maja, wiêta Niepodleg³oci
11 listopada, Dnia Polonii. Odby³y
siê pierwsze wyjazdy do Macierzy.
Nauczyciele maj¹ wielk¹ si³ê
przekonania, dziêki której od pocz¹tku dzia³alnoæ spo³eczn¹ pod-

jêli nie tylko pedagodzy, ale te¿
uczniowie klas starszych. M³odzie¿
szkolna nie chcia³a trzymaæ siê
osobno. Równie ochoczo i entuzjastycznie wkroczy³a na cie¿kê spo³eczn¹, jednoczenie buduj¹c postawy samodzielnoci, poznaj¹c i rozwijaj¹c w³asne zasoby intelektualne i twórcze. Tu warto odnotowaæ,
¿e po kilku latach wspó³pracy m³odzie¿ szkolna utworzy³a w³asne
ko³o ZPL i dzisiaj dzia³a równolegle z ko³em starszych kolegów, i liczy oko³o 40 cz³onków.
Mariola Pieszko objê³a prezesowanie w 1995 roku. Obecnie ko³o nauczycielskie liczy oko³o 30 cz³onków.
Dzisiaj jest inaczej, ni¿ przed
dwudziestu laty. Nie ma euforii.
Zast¹pi³a j¹ konsekwentna, ¿mudna
praca na codzieñ. Toczymy walkê o
Dokoñczenie na str. 12
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Z polskoci¹ w sercu
przetrwanie poprzez podnoszenie
poziomu edukacji, organizowanie
ró¿norodnych imprez, utrzymywanie sta³ego kontaktu z Polsk¹, pracê
z rodzicami  mówi prezes.
Historiê ko³a mo¿na pisaæ na
podstawie przegl¹du imprez, których odby³a siê ogromna moc. Apele, konkursy, panele, forum ogólnogimnazjalne. Imprezy na skalê miasta  takie jak msze polowe w intencji kolejnych rocznic mierci papie¿a Jana Paw³a II  które zapewne ze ³z¹ w oku przypominaj¹ solczanie. Szczególny charakter maj¹
doroczne wyjazdy do Zu³owa. W³anie tam, w miejscu, gdzie siê urodzi³ marsza³ek Józef Pi³sudski, odbywaj¹ siê najbardziej treciwe lekcje historii i patriotyzmu. W ubieg³ym roku spo³ecznicy z gimnazjum uczestniczyli w akcji uporz¹dkowania terenu, zasadzili drzewka.
W roku bie¿¹cym wyjazd jest planowany 11 listopada. Niezwykle
cenne s¹ spotkania z patriarch¹ Wileñszczyzny Józefem Obrembskim,
jak te¿ tradycyjne wyjazdy na Górê
Krzy¿y w Szawlach, b¹d na Rossê. Ogromne zaanga¿owanie spo³eczne podczas akcji Znicz. W
miarê zbli¿ania siê dnia Wszystkich
wiêtych spo³ecznicy bior¹ na siebie trud porz¹dkowania opuszczonych grobów w Solecznikach, Kamionce i w Sangieliszkach. W tej
ostatniej, maluteñkiej wsi, gdzie zachowa³o siê zaledwie kilka domków
i mieszkaj¹ sami staruszkowie, s¹
groby AK owców, którymi opiekuj¹ siê ZPL  owcy gimnazjum im.
niadeckiego.
Miejscowi czekaj¹ na nas z
wyrazami uznania. Oni s¹ wdziêczni za nasz trud, a my szczêliwi i
spe³nieni  mówi Mariola Pieszko.
Spo³ecznicy z polskiego gimnazjum ogromnie ceni¹ sobie wspó³pracê z bia³ostockim oddzia³em Instytutu Pamiêci Narodowej. Najwie¿szym przyk³adem tej wspó³-
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FOT. MARIOLA PIESZKO

Dokoñczenie ze str. 11

Lekcja patriotyzmu u pra³ata Józefa Obrembskiego

pracy jest uczestnictwo w konkursie prac pisemnych, powiêconym
30  leciu Solidarnoci. Autorzy
prac czekaj¹ na wyniki konkursu, a
ko³o na nowe propozycje szkoleñ i
dzia³añ edukacyjnych.
Od lat ma miejsce wspó³praca z
Salezjañskim Stowarzyszeniem
Wychowania M³odzie¿y w Pile. Zawdziêczaj¹c sta³ym i cis³ym kontaktom z ksiêdzem Mariuszem Wenc³awkiem odbywa siê aktywna
wymiana m³odzie¿y. Przyjañ zaowocowa³a atrakcyjnymi wyjazdami do Pi³y, Szczecina, Miêdzyzdrojów, czy Zakopanego.
Rok bie¿¹cy jest wyj¹tkowy ze
wzglêdu na obchody 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Wyjazd do Ostródy by³ czêci¹ programu uczczenia Wiktorii. Prezeska ko³a zabra³a ze sob¹ m³odzie¿
w wieku 12  13 lat. Przyznaje, ¿e
zrobi³a to z premedytacj¹, poniewa¿ s¹dzi, ¿e nie trzeba zwlekaæ z
wychowaniem narybka, który
zast¹pi starsze pokolenie.
Przed nami, w padzierniku, obchody 600  lecia solecznickiej parafii. Cz³onkowie ko³a uczestnicz¹
w przygotowaniach imprezy. Jak
zwykle zabrali siê do pracy z chêci¹
i zaanga¿owaniem. Dost¹pi¹ hono-

ru powitania biskupa przy kapliczce na wjedzie do miasta.
Jednym z najwa¿niejszych zadañ dnia dzisiejszego jest popularyzacja Karty Polaka. Jak dot¹d tylko jedna cz³onkini ko³a  Henryka
Parwicka  ma j¹ na w³asnoæ. 12
osób czeka na pozyskanie, oko³o 30
spo³eczników, wraz z rodzinami,
przygotowuje wnioski.
Z inicjatywy ZPL owców w
ka¿dej pracowni gimnazjum zosta³y zawieszone krzy¿e i obrazy Chrystusa Króla, nied³ugo w tym szeregu pojawi siê równie¿ god³o RP.
 To najtrudniejsze zadanie 
powiedzia³a Mariola Pieszko, poproszona o wymienienie nazwisk
najbardziej aktywnych i zas³u¿onych dla ko³a osób.  Nie ma bardziej lub mniej aktywnych. Dzia³amy razem na rzecz naszej wspólnoty i dobra gimnazjum. Henryka
Parwicka, Regina Buæko, £ucja i
Stefan Dudojciowie, Jadwiga Nowos³awska, Bo¿ena Bandalewicz,
Elwira Uczkuronis, Lilia Kutysz 
to nazwiska, które przysz³y mi do
g³owy z mety. Na wyrazy podziêkowania i uznania za ogromne zaanga¿owanie i znakomit¹ pracê zas³uguj¹ wszyscy cz³onkowie ko³a.
Bo¿ena Lenkiewicz

DO¯YNKI
Wêdliny, sery, ryba, bliny, s³onina, ciasta, chrusty, owoce, warzywa, nalewki,
bimber... a nawet bóbr.

Bez rolników nie by³oby do¿ynek
Wszystko swojskie i smaczne, a to dopiero kilka potraw,
które znalaz³y siê na suto zastawionych sto³ach podczas rejonowych do¿ynek, które, jak co
roku, odby³y siê w Solecznikach.
Te pysznoci przygotowa³y
gosposie ze wszystkich starostw
w rejonie.
 Wygl¹da wspaniale, a smakuje jeszcze lepiej  powiedzia³
jeden z uczestników tegorocznych Do¿ynek.

SYMBOL

Tu¿ przed rozpoczêciem mszy
wiêtej, mer rejonu solecznickiego
Zdzis³aw Palewicz, poprosi³ ksiêdza proboszcza Witolda Zuzo o powiêcenie symbolicznego bochenka chleba, który przekazali zwyciêzcy konkursu Najlepszy Rolnik
Rejonu 2010 Danuta i Grzegorz
Zuzo z Ejszyszek.
 Doroczne wiêto plonów jest
najlepsz¹ okazj¹ do podziêkowania za
ciê¿k¹, pe³n¹ powiêceñ pracê na roli.
Zebralimy siê tutaj, aby wyraziæ szacunek do naszej ziemi ojczystej, do
wielowiekowej tradycji narodowej i
do pracy rolników  zainaugurowa³
imprezê mer, prezes Solecznickiego
Oddzia³u Rejonowego Zwi¹zku Polaków na Litwie Zdzis³aw Palewicz.
Po powiêceniu bochenka chleba, uroczystoæ do¿ynkowa, jak nakazuje tradycja Wileñszczyzny, rozpoczê³a siê msz¹ wiêt¹, której przewodniczy³ proboszcz parafii pod
wezwaniem w. Piotra w Solecznikach ksi¹dz Witold Zuzo. Msza
wiêta odby³a siê na boisku szkolnym, przy Gimnazjum im. Jana
niadeckiego w Solecznikach, gdzie
te¿ by³y rozstawione stoiska starostw i scena na póniejsze wystêpy zespo³ów: pieni i tañca Solczanie, orkiestry dêtej Szko³y Sztuk
Piêknych im. Stanis³awa Moniusz-

ki w Solecznikach, zespo³u pieni i
tañca Nemunas z Kowna, ukraiñskiego zespo³u folklorystycznego
Rodyna z Polski i gwiazdy wieczoru Eweliny Saszenko.

NIE WSZÊDZIE
JEST WESO£O

Na pó³metku wiêta na scenê
poproszono goci, którzy zaszczycili nas swoj¹ obecnoci¹. Jako
pierwszy g³os zabra³ mer rejonu
solecznickiego, nastêpnie eurodeputowany z ramienia AWPLWaldemar Tomaszewski, Prezes
Zwi¹zku Polaków na Litwie Micha³ Mackiewicz. Bardzo wa¿ne
s³owa pad³y z ust Ambasadora
Rzeczypospolitej Polskiej w Wil-

nie Janusza Skolimowskiego.
 Piêkne s¹ wasze Do¿ynki.
Jestem niezmiernie wdziêczny za
zaproszenie. Przyje¿d¿am tu co roku
i widzê, ¿e pomimo trudnoci zbieracie obfite plony. Jednak dzi nie
mogê zapomnieæ o tych, którzy w
Macierzy nie bêd¹ mieli do¿ynek.
Trzykrotna powód w niektórych
gminach Polski zniszczy³a wszystko, a straty w rolnictwie siêgaj¹ oko³o miliarda z³otych. Pragnê dzi
wam, mieszkañcom Solecznik i rejonu solecznickiego, serdecznie podziêkowaæ za zebrane pieni¹dze,
które przekazalimy powodzianom
 powiedzia³ ambasador.

BLISKO PIÊÆ TYSIÊCY
ROLNIKÓW

Tegoroczne zbiory s¹ obfite dziêki naszym rolnikom oraz spó³kom
rolnym. Gospodarze rolni uprawiaj¹
prawie 30 tysiêcy hektarów ziemi. S¹
trzy obszary, którymi siê zajmuj¹:
uprawa rolin, hodowla byd³a, uprawa rolin i hodowla byd³a, czyli tak
zwany obszar mieszany.
 Ci, którzy maj¹ powy¿ej jednego hektara ziemi, zarejestrowali
j¹ i posiadaj¹ certyfikat gospodarza rolnego, mog¹ ubiegaæ siê o
dotacjê z Unii Europejskiej  mówi
Stanislawas Lebedis, kierownik
Dokoñczenie na str. 14
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DO¯YNKI

Bez rolników nie by³oby do¿ynek
Dokoñczenie ze str. 13

wydzia³u rolnictwa Samorz¹du Rejonu Solecznickiego.
Gospodarze rolni korzystaj¹ z
trzydziestu szeciu programów, z
których mog¹ dostaæ dop³aty. Bezporednie dotacje za rok 2009,
otrzymane w 2010 roku, wynios³y
17 milionów litów. Z programu
Nieurodzajna ziemia otrzymali
oko³o 8 milionów litów. Z programu Modernizacja gospodarstw
rolnych otrzymali oko³o 5 milionów litów. Z tego programu te¿ s¹
w 50 procentach pokrywane koszty zakupu nowoczesnego sprzêtu.
Ze wszystkich programów, z których korzystaj¹ nasi rolnicy, w sumie dostali oko³o 40 miliony litów
dotacji. W rejonie mamy 4603 rolników, a z tego 995 gospodarzy
rolnych. Rolnicy te¿ dostaj¹ dop³aty z Unii Europejskiej, na przyk³ad
bezporednie dotacje, ale s¹ to o
wiele ni¿sze sumy ni¿ dostaj¹ gospodarze rolni.

NIE TYLKO ZABAWA

Na do¿ynkach w Solecznikach
od lat goszcz¹ nasi przyjaciele z
Macierzy. Ten rok nie by³ wyj¹tkiem. Zaproszono delegacje ze
wszystkich partnerskich gmin, powiatów i instytucji z Polski oraz Bia³orusi. Podczas spotkania z merem
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Rejonu Solecznickiego w auli Samorz¹du mówi³o siê o wadze kontaktów z Polsk¹ oraz rozwoju kontaktów z samorz¹dami s¹siaduj¹cych rejonów Bia³orusi.
 Szanowni Przyjaciele, jest mi
niezmiernie mi³o powitaæ was na
najwiêkszej i najwa¿niejszej imprezie Rejonu Solecznickiego. Do¿ynki  to okazja do spotkania w tak szerokim gronie, okazja do zaprezentowania naszego dorobku i naszych
osi¹gniêæ, ale te¿ okazja do podziêkowania za pomoc i wsparcie, bez
którego nie by³oby tych osi¹gniêæ.
Dzisiaj na sali s¹ przedstawiciele
polskich instytucji, gmin i powiatów, które s¹ z nami na dobre i na
z³e od wielu lat, z innymi tylko roz-

poczynamy wspó³pracê, ale wszystkim wam jednakowo jestemy
wdziêczni i liczymy na was równie¿
w przysz³oci, a ze swojej strony
obiecujemy wszelak¹ pomoc, która
jest w naszych si³ach  zadeklarowa³ Zdzis³aw Palewicz

NAJLEPSI 
UHONOROWANI

W nominacji Najlepszy Rolnik
Rejonu 2010 zwyciê¿yli Danuta i
Grzegorz Zuzo, na drugim miejscu
 Teresa i Rocis³aw Szyszkowscy,
a trzecie przypad³o Leokadii i Jerzemu Dubrawskim. Najlepszy Rolnik
rejonu otrzyma³ w prezencie telewizor  Samsung.
Henryk i Wioleta Tomaszewicz
z Jaszun zostali wyró¿nieni jako
w³aciciele Najlepszej Zagrody
Miejskiej, natomiast Tadeuszowi
i Joannie Rudzisom z Dojlid przypad³o odznaczenie za Najlepsz¹
Zagrodê Wiejsk¹
Za Naj³adniejsze Stoisko wiêta plonu uznano stoisko starostwa
Gierwiszki. Na drugim miejscu znalaz³o siê stoisko ze starostwa Kamionka, a na trzecim  Podborza.
wiêto do¿ynkowe zorganizowa³
Samorz¹d i Administracja Rejonu
Solecznickiego.
Katarzyna Biersztañska
Fot. autorka

SPORT

PRZEGL¥D WYDARZEÑ SPORTOWYCH
r Wci¹¿ na pierwszym miejscu
w tabeli dywizjonu D2 jest dru¿yna
pi³ki no¿nej z Ma³ych Solecznik
Wisiñcza. Ekipa uczestnicz¹ca w
turnieju SFL (Sekmadienio Futbolo
Lyga) po raz kolejny zdeklasowa³a
swoich rywali. We wrzeniu odby³y
siê 4 mecze, w których Wisiñcza
odnios³a 3 zwyciêstwa. Jeden mecz
zakoñczy³ siê remisem.
5 wrzenia pi³karze z Ma³ych
Solecznik, dopingowani przez swoich kibiców, pokonali rywali z FK
Vieni Vartai 5:0. Kilka dni póniej zremisowali z FK Euforija
1:1. Mecze, rozegrane w Ma³ych Solecznikach 18 i 26 wrzenia, zachwyci³y mi³oników pi³ki no¿nej.
Najpierw zosta³a pokonana ekipa
FK Viltis 3:1, póniej dru¿yna
altupys 6:1.
Po 17 rozegranych meczach pi³karze z rejonu solecznickiego maj¹ na
swoim koncie 42 punkty i s¹ na pierwszym miejscu. Wyprzedzaj¹ najbli¿szych rywali FK Snoras o 2 punkty.
r Przedstawicielka rejonu so-

lecznickiego Renata Siliuk uczestniczy³a w VII miêdzynarodowym
Maratonie wileñskim, gdzie zdoby³a zaszczytne 3 miejsce. Dystans w
21,097 km biegaczka z Solecznik
pokona³a za 1godz. 36 min. 04 sek.
W imprezie uczestniczy³o 1800
sportowców z Litwy i innych krajów Europy. Renata zwyciê¿a³a w
wielu podobnych imprezach sportowych. Wiosn¹ br. zdoby³a 2 miejsce w S³owenii.

Gimnazjum Tysi¹clecia Litwy,
sponsorem turnieju zosta³ klub tenisowy Relax. Impreza sportowa
sta³a siê ju¿ tradycyjn¹. Ka¿dego
roku do grona uczestników do³¹czaj¹ nowe ekipy z ró¿nych krajów
Europy. W tym roku byli to tenisici sto³owi z Suwa³k (Polska), Wo³kowysku (Bia³oru) oraz Kalinigradu (Rosja). Podczas ceremonii
otwarcia turnieju jego uczestników
przywita³a wdowa Zygmunta li¿ewskiego pani Laimute, która podziêkowa³a organizatorom oraz
sportowcom za pamiêæ o mê¿u. Po
zakoñczeniu ceremonii otwarcia
delegacje z³o¿y³y wieniec na grobie Zygmunta li¿ewskiego.

r W ubieg³¹ sobotê 25 wrzenia

w Solecznikach odby³ siê turniej koszykarski 3x3 wród dru¿yn uczniowskich. W zawodach wziê³o udzia³ 9
dru¿yn z Solecznik i Ejszyszek. Imprezê zorganizowa³ klub sportowy
gimnazjum im. J. niadeckiego w
Solecznikach Olimp. W maratonie
koszykarskim najlepsz¹ okaza³a siê
dru¿yna Erima, która zdoby³a puchar turnieju. Drug¹ lokatê zajê³a ekipa Ejszyszki, trzeci¹  BC Shanchaj. Trójka najlepszych dru¿yn zosta³a nagrodzona przez organizatorów
zawodów medalami, pozosta³e ekipy
zosta³y odznaczone dyplomami.
Opr. Zdzis³aw Palewicz Jr
Fot. Andrzej Ko³osowski

r W dniach 17-19 wrzenia w
Solecznikach odby³ siê IV miêdzynarodowy turniej tenisa sto³owego
pamiêci trenera Zygmunta li¿ewskiego. W zawodach sportowych
upamiêtniaj¹cych imiê Z. li¿ewskiego wziê³o udzia³ prawie 300
m³odych pingpongistów i seniorów
z Litwy, £otwy, Ukrainy, Estonii,
Polski, Bia³orusi oraz Rosji. W roli
organizatora zawodów wyst¹pi³o
Wrzesieñ 2010
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ROZMAITOCI

W PAMIÊÆ O KARMELITACH

Ka¿dy podró¿ny przeje¿d¿aj¹c przez Koleniki zauwa¿y krzy¿ stoj¹cy na placu nieopodal siedziby
starostwa i miejscowej szko³y. Wzniesiony w 2004 roku pomnik upamiêtnia wielk¹ i ciekaw¹
historiê tej miejscowoci oraz dzia³alnoæ klasztoru karmelitów, który znajdowa³ siê w Kolenikach
w XVIII-XIX wiekach.
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akonnicy pojawili siê we wsi
w XVIII wieku na zaproszenie w³aciciela miejscowych ziem,
magnata Jana Konstantego Kuncewicza, który sfinansowa³ tak¿e budowê nowego drewnianego kocio³a
pod wezwaniem Matki
Boskiej Szkaplerznej. W
archiwum historycznym w
Wilnie jest zapis z dnia 21
listopada 1703 roku, sporz¹dzony przez Jana Konstantego Kuncewicza w
obecnoci biskupa wileñskiego Konstantego Brzostowskiego, który g³osi:
Z dóbr moich w³asnych
ustnym zeznaniem swoim
stwierdzam i proponujê do
spraw wieczystych wpisaæ
dla osobliwej czci i pomna¿ania chwa³y Pana
Boga i aby chwa³a pomna¿a³a siê od tego klasztoru.
Przekazujê stawy, m³yn z
poddanymi i osiedlami z
majêtnoci wieczystych
moich od 1635 roku wraz
z gruntami, dzieæmi, a pe³ni¹ ludzie powinnoæ robocz¹ i dañ miodow¹. Na
potomne czasy fundacje
sprawiam i aby ka¿dy
dzieñ msze wiête by³y
odprawiane, a co rodê i
pi¹tek msze za duszê moich rodziców, krewnych i
dobroczyñców z procesj¹ odprawiane by³y.
Od chwili za³o¿enia, klasztor,
w którym mieszka³o 12 mnichów,
sta³ siê centrum ¿ycia kulturalneMIESIÊCZNIK SOLECZNIKI
Redaktor wydania:
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go, a póniej i owiatowego okolicy. Zakonnicy, pomimo s³u¿enia
Bogu, prowadzili prê¿ne gospodarstwa rolne, m³yn oraz karczmê. Pra-

zakonników we wsi za³o¿ono
szpital, który wówczas nazywano przytu³kiem dla starców. W
1831 roku po st³umieniu Powstania Listopadowego koció³ i klasztor w Kolenikach z rozkazu cara zosta³y zamkniête za rzekomy
udzia³ zakonników w powstaniu. W zrywie patriotycznym swoich wiernych
duchowni katoliccy poszli
za nimi i razem z nimi
ucierpieli od ³aski carskiej. Mnisi zakonu karmelickiego musieli opuciæ Koleniki jak okaza³o siê na zawsze. Parafia
uleg³a kasacji i zosta³a
przy³¹czona do ejszyskiej.
Niestety historia nie
zachowa³a zbyt wielu informacji o dzia³alnoci
zakonu karmelitów na
ziemi kolenickiej. Napis na wielkim g³azie,
który stanowi fundament
krzy¿a, informuje przechodnia o tym, ¿e W latach 1703-1831 w tym
miejscu znajdowa³ siê
k l a s z t o r k a r m e l i t ó w,
pierwsza szko³a oraz
szpital. Pami¹tkowy
krzy¿ zosta³ postawiony
31 padziernika 2004
roku. Pomnik powiêci³ biskup Juozas Tunaitis. Inicjatorami wzniesienia pomnika
byli samorz¹d oraz Solecznicki Rejonowy Oddzia³ Zwi¹zku Polaków
na Litwie.
Andrzej Ko³osowski
FOT. ALEKSANDRA PANSEWICZ

Z

cê w klasztorze znajdowali bezrolni ch³opi i sieroty. W roku 1804
przy klasztorze powsta³a pierwsza
w Kolenikach szko³a, do której
uczêszcza³o 4 uczniów. Staraniami
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