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Spis treci

zanowni Czytelnicy, oddajemy
Wam do r¹k pierwszy numer
nowej gazety. Inicjatorem tego
przedsiêwziêcia jest solecznicki oddzia³ rejonowy Zwi¹zku Polaków na
Litwie.
Miesiêcznik Soleczniki powsta³
z potrzeby serca i czasu. W rejonie,
gdzie Polacy stanowi¹ wiêkszoæ,
dotychczas nie mielimy pisma w jêzyku polskim.
Jednym z najwa¿niejszych warunków dalszego trwania narodu
by³o i pozostaje kultywowanie narodowej kultury, tradycji oraz utrzymanie przy ¿yciu jêzyka polskiego.
Jêzyk jest bowiem wyrazem narodowej to¿samoci, i to on pozwala
przechowywaæ pamiêæ o Ojczynie
i rodakach.
G³ówna idea miesiêcznika opiera siê na tym, a¿eby tworzyli go
mieszkañcy rejonu.
Nasz rejon, to kraina o niezwyk³ej urodzie, wspania³ych krajobrazach, ciekawych zabytkach i ludziach, osi¹gniêciach, ale te¿ i problemach. O tym wszystkim trzeba
pisaæ, bo warto.
Chcemy, aby miesiêcznik by³
czym wiêcej ni¿ biuletynem, kronik¹ ¿ycia spo³eczno - kulturalnego,
przegl¹dem najwa¿niejszych wydarzeñ. Musi znaleæ siê w nim miejsce równie¿ na publicystykê. Jest to
miesiêcznik o charakterze spo³ecznym, maj¹cy za zadanie integracjê
Polaków w tym rejonie. Jest on jednoczenie ród³em informacji o pol-

skiej mniejszoci narodowej. Pragniemy poszukiwaæ formu³y pisma ¿ywego  zdolnego inspirowaæ i integrowaæ rodowisko, inicjowaæ dyskusje,
wyró¿niaæ talenty, upowszechniaæ
osi¹gniêcia spo³ecznoci polskiej naszego rejonu.
Pismo adresowane jest do Czytelnika, który czuje siê mocno zwi¹zany ze swoj¹ Ma³¹ Ojczyzn¹, ale
te¿ do Czytelnika, który podejmie
z nami polemikê.
Mamy przy tym wiadomoæ, ¿e
ów kszta³tuj¹cy siê dopiero model
pisma bêdzie zale¿a³ od Czytelników
i wspó³pracowników. Nasze has³o
przewodnie brzmi bowiem: Razem piszemy »Soleczniki«. Zapraszamy
wszystkich do pisania! Ka¿dy ciekawy artyku³ zostanie opublikowany.
Im wiêcej bêdzie autorów i tematów,
tym nasz miesiêcznik bêdzie ciekawszy. Ten pierwszy numer tworzyli
m³odzi ludzie bez dowiadczenia
dziennikarskiego.
Po prostu kto musia³ zacz¹æ.
Dziêkujê im za to. Pragnê równie¿ podziêkowaæ Fundacji Pomoc Polakom
na Wschodzie, osobicie wiceprezesowi Rafa³owi Dziêcio³owskiemu i naszemu koledze Sebastianowi Reñcy,
dziennikarzowi z D¹browy Górniczej,
który najwiêcej przyczyni³ siê do powstania tego wydania. Ale ¿eby powsta³y nastêpne numery potrzebni s¹
redaktorzy, dziennikarze, graficy. Interesuj¹ nas specjalici w ka¿dej z tych
dziedzin. Wymagana jest niezbêdna
pasja, umiech i umiejêtnoæ pos³ugi-

wania siê jêzykiem polskim. Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy!
Chiñskie przys³owie brzmi:
Aby przysz³o ci ¿yæ w ciekawych
czasach. Nie uciekajmy przed t¹
chiñsk¹ maksym¹, mo¿emy i powinnimy przynajmniej zrozumieæ
te ciekawe czasy, w jakich przypada nam ¿yæ. Chcemy, aby nowopowstaj¹ce pismo Soleczniki
pomog³o w tym, przynios³o wk³ad
w zapis naszego ¿ycia i sta³o siê
wa¿nym czynnikiem w zachowaniu to¿samoci narodowej Wspólnoty Ziemi Solecznickiej.
W tym numerze piszemy miêdzy
innymi o I wiatowym Zjedzie Wilniuków, który odby³ siê w sierpniu;
przypominamy 70. rocznicê wybuchu
II wojny wiatowej, chwalimy siê naszymi medalistami, którzy startowali na
XIV wiatowych Letnich Igrzyskach
Polonijnych w Toruniu. Chcemy byæ
wszêdzie tam gdzie dzieje siê co ciekawego, mamy zamiar przypominaæ
o naszej historii i kulturze oraz docieraæ do tych, o których warto pisaæ.
Zdzis³aw Palewicz,
prezes solecznickiego
oddzia³u rejonowego ZPL
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Wilno, miasto monumentów polskoci

Blisko 80 lat temu Stanis³aw Cat Mackiewicz pisa³ na ³amach wileñskiego dziennika
S³owo: Na czym polega urok Wilna, dlaczego warto jest do Wilna przyjechaæ nie tylko
z Warszawy czy £odzi, lecz tak¿e z Pary¿a, tak¿e z Rzymu, tak¿e nawet z Grenady? Nawet
nie na naszych kocio³ach barokowych. Na tym, ¿e to miasto, czasem przez biedê, czasem przez opiesza³oæ, czasem przez niechlujstwo, zosta³o tym, czym by³o w 1820 roku.
Anachronizm wygl¹du nie ogranicza siê tutaj do naw kocielnych, lecz ten wygl¹d sprzed
stu laty maj¹ ulice, zau³ki, chodniki.

W

po których lad dawno zagin¹³. Ka¿dy z uczestników zjazdu mia³ swoje
odrêbne wspomnienia o Wilnie i okolicach, ka¿da z tych osób posiada
w³asn¹ historiê opuszczenia rodzinnych stron.
 Jestem córk¹ ziemi wileñskiej.
Moi rodzice, urodzili siê w Wilnie,
ale nie mieszkali tutaj, tylko na wsi.
Moja mama mieszka³a w Lipniszkach, a mój ojciec w Osmo³owie, wsi
le¿¹cej 14 kilometrów od Nowogródka. Ja urodzi³am siê w Lipniszkach,
w drodze do Wilna. By³ padziernik
1937 roku  wspomina Jolanta Hal-

kiewicz, prezes Rady Uchodctwa
Polskiego w Szwecji.

SI£A JÊZYKA PUSZKINA
I BI¯UTERII
Gdy 17 wrzenia Armia Czerwona w porozumieniu z hitlerowskimi
Niemcami, wkroczy³a na wschodnie
tereny Polski, od razu aresztowano
Marylê Rogalewicz, mamê pani Jolanty. Ma³¹ dziewczynk¹ i jej nieco
starszym bratem zaopiekowa³a siê
stryjeczna siostra ich taty, zreszt¹ on
równie¿ zosta³ aresztowany, zatrzy-

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

ed³ug Cata wystarczy tylko
zamkn¹æ oczy, by wyobraziæ
sobie tamto Wilno. Duch sprzed stu
laty unosi siê nad tym miastem.
Dowiadczyli tego wszyscy ci,
którzy wziêli udzia³ w sierpniowym
pierwszym wiatowym Zjedzie Wilniuków. Niegdy mieszkañcy Wilna
i okolic, dzi rozproszeni po ca³ym
wiecie, powrócili, by odnaleæ ulicê, przy której sta³a rodzinna kamienica, aby przejæ siê starymi ulicami
miast, po których niegdy biegali,
jako dzieci. Niektórzy mieli nadziejê
na spotkanie kolegów i znajomych,

Choæ nie urodzi³em siê tutaj, to czujê siê sercem Wilniukiem  mówi Stanis³aw Figurski z Ostrowca wiêtokrzyskiego
Wrzesieñ 2009
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ma³ go sowiecki patrol, gdy wraca³ z Wilna do rodzinnego domu.
By³ ¿o³nierzem, gdy wybuch³a wojna, jako oficer rezerwy, walcz¹cy
w wojnie 1920 roku, wstawi³ siê
w Wilnie do swego macierzystego 13 Pu³ku U³anów.
 Tata i mama spotkali siê po raz
ostatni podczas spaceru na podwórku wiêzienia w Nowogródku. Tylko
kiwnêli sobie smutno g³owami, takie
by³o ich po¿egnanie  opowiada Jolanta Halkiewicz.  Nasza ciotka
piêknie mówi³a po rosyjsku, to by³
rosyjski Puszkina i Dostojewskiego.
Którego dnia pojecha³a do Nowogródka. Uda³o siê jej oczarowaæ komisarza nie tylko piêknym jêzykiem
rosyjskim, ale te¿ i bi¿uteri¹. Dlatego nie domkn¹³ on wieczorem drzwi
w celi mojej mamy. W nocy przybieg³a do nas, musia³a pokonaæ
czternacie kilometrów. Wtedy od
razu odnalelimy naszego furmana
i ucieklimy do Wilna.
Tutaj rodzina pocz¹tkowo zamieszka³a w klasztorze u sióstr,
a nastêpnie w domu kuzynów Zawadzkich, który mieci³ siê w Zau³ku Bernardyñskim
 ¯ylimy na fa³szywych paszportach. Kiedy moja mama spotka³a kole¿ankê ze studiów. Ta kole¿anka jakim cudem mog³a wyjechaæ do
Szwecji, tam mia³a znajomych i ci
ci¹gnêli j¹. Gdy w lutym 1941 roku
Litwini chcieli siê pozbyæ Polaków,
pozwalali im wyje¿d¿aæ z kraju, kole¿anka mamy przys³a³a nam szwedzkie wizy, ale pomyli³a nazwiska, poniewa¿ to nie by³y nasze prawdziwe. Wizy by³y dla mojej cioci, dla
brata i dla mnie, ale nie dla mamy.
Poniewa¿ ciocia by³a starsza, nasza
mama powiedzia³a wyjedcie, ja póniej dojadê  mówi pani Jolanta.

ROZ£¥KA NA 15 LAT
Maryla Rogalewicz wst¹pi³a do
Armii Krajowej. Od 1942 roku s³u¿y³a w nowogródzkiej i wileñskiej
AK, by³a sêdzi¹ i kurierem. Zosta³a
aresztowana dopiero w 1945 roku,
przez zupe³ny przypadek. Areszto-
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wa³ j¹ sowiecki patrol, gdy jecha³a
fur¹ w pobli¿u Bieniakoni. Akurat
mia³a wtedy przy
sobie swoje prawdziwe papiery. Zosta³a skazana na 10
lat za przynale¿noæ do faszystowskiego AK i za antyludow¹ dzia³alnoæ. Wywieziono
j¹ nad Morze Bia³e, ob³ast Inta niedaleko Workuty.
 Mama opowiada³a nam, ¿e
by³o tam du¿o osób,
bardziej silnych fizycznie od niej, jednak umiera³y, bo nie
byli oni psychicznie
odporni. Mama wiedzia³a, ¿e jestemy Wojna rozpyli³a Wilniuków po ca³ym wiecie  podkrela
bezpieczni, wiêc to Ryszard Mackiewicz z Warszawy
j¹ trzyma³o przy
¿yciu i tak przetrwa³a dziesiêæ lat. sta. Trochê, jak przez mg³ê pamiêW grudniu 1955 roku, gdy by³ jeden tam Zau³ek Bernardyñski. Przepiêkz pierwszych repatrianckich po- ne miasto, piêkne domy i cudowne
wrotów, cudem znalaz³a siê na li- kocio³y. Przypominaj¹ nam o przecie. Gdy wysz³a na wolnoæ, ru- sz³oci tego miasta, to s¹ monuszy³a w kierunku Moskwy, podró¿ menty polskoci, które musimy tezajê³a jej dwa tygodnie. Podró¿owa- raz dzieliæ z Litwinami. Dziêki Bogu
³a razem z zaprzyjanion¹ rodzin¹. jestemy teraz w Unii Europejskiej
Wspólnie dotarli do polskiego kon- i mo¿emy tu przyje¿d¿aæ, mieszkaæ,
sulatu. Gdy zobaczyli polsk¹ flagê, nie ma ju¿ granic  podkrela Jolanus³yszeli polsk¹ mowê, to p³akali. Po ta Halkiewicz.  Takie to dzieje.
padzierniku 1956 roku, mama w koñ- Du¿o nas, rodzin kresowych ma barcu dotar³a do nas do Szwecji, wtedy dzo podobne prze¿ycia.
nie znalimy jej, by³a dla nas zupe³Dowodem na to jest historia Rynie obc¹ kobiet¹  opowiada sze- szarda Mackiewicza z Warszawy.
fowa Rady Uchodctwa Polskiego
 Moja rodzina stara³a siê o pow Szwecji.
zwolenie na wyjazd od 1946 roku.
Tata pani Jolanty najprawdopo- Wojna rozpyli³a Wilniuków po ca³ym
dobniej le¿y gdzie w katyñskich gro- wiecie. Mymy równie¿ chcieli
bach. Kilku jego kolegów, którzy byli wyjechaæ, poniewa¿ ojciec by³ jedz nim razem w Nowogródku, ziden- nym z za³o¿ycieli podokrêgu kowieñtyfikowano, ich nazwiska znalaz³y siê skiego Armii Krajowej, przez to
na licie katyñskiej.
móg³, jako pierwszy trafiæ do ³agru
 Dziêki wiatowemu zjazdowi, albo do Ponar  mówi Ryszard Macpo raz pierwszy przyjecha³am do kiewicz.  Prawdopodobnie tata,
Wilna od czasu tamtej naszej ucieczki jako wspó³pracownik polskiego wydo Szwecji, dlatego jestem pod uro- wiadu mia³ trzy paszporty i dziêki
kiem i wra¿eniem tego piêknego mia- jego kontaktom trafilimy do Wilna.

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA
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SERCEM ZNAD WILII
I WILENKI
Wilniuki, to te¿ osoby, które nie
urodzi³y siê, ani nie mieszka³y w Wilnie i okolicach, a jednak maj¹ sentyment do tych stron. Kochaj¹ to miasto tak, jakby to by³a ich ojczyzna.
Oni tak¿e przyjechali na zjazd, aby
bardzo czêsto po raz pierwszy zobaczyæ to jedno z najpiêkniejszych
miast w wiecie, jak stwierdzi³ marsza³ek Józef Pi³sudski.
 Gdy us³ysza³em w telewizji
o zjedzie Wilniuków, marzy³em
¿eby tutaj przyjechaæ. Choæ pochodzê z Ostrowca wiêtokrzyskiego i jestem po raz pierwszy w ¿yciu
w Wilnie, to sercem czujê siê obywatelem tego miasta. Do tej pory Wilno
zna³em jedynie z ksi¹¿ek  mówi kapitan rezerwy Stanis³aw Figurski.  Piêkne jest to, ¿e ten zjazd jest wiatowym.
Przyk³adem na to jest moja znajomoæ z 85-letni¹ kole¿ank¹, która
przyjecha³a do Wilna z Afryki, ale
s¹ te¿ gocie z Chicago, a przede
wszystkim z ca³ej Polski. Chcia³bym, ¿eby ten zjazd zapocz¹tkowa³
piêkn¹ tradycjê.

POCZTÓWKI PAMIÊCI
Oprócz wzruszaj¹cych spotkañ
oraz spacerów ulicami piêknego miasta, w Wilnie odbywa³y siê te¿ ró¿ne
kulturalne imprezy. Jedn¹ z nich by³a
wystawa Wilno z pocztówki,
któr¹ zorganizowano w Galerii
Arka w pobli¿u Ostrej Bramy.
 Przywiezione przeze mnie pocztówki dotycz¹ setek miejscowoci na
Kresach. Ca³y mój zbiór liczy oko³o
trzydziestu tysiêcy pozycji, natomiast
pocztówki stanowi¹ znaczn¹ jego
czêæ. Fotograf na tych kartach zatrzyma³ czas nawet przesz³o 100 lat
temu. Oprócz kartek i zdjêæ kolekcjonujê równie¿ mapy, plany, ksi¹¿ki,
czasopisma, przedmioty codziennego
u¿ytku, czyli wszystko to, co dotyczy
polskich Kresów  mówi Tomasz
Kuba Koz³owski.
Wileñska ekspozycja, zosta³a pokazana po raz pierwszy, w³anie przy okazji zjazdu Wilniuków. Kolekcjoner przyznaje, ¿e bardzo mile wspomina chwile, podczas których kto rozpozna na
widokówce lub zdjêciu znajome budowle, a nawet swoich krewnych.
 Takim chwilom bardzo czêsto
towarzysz¹ ³zy i wzruszenie. Dobrze
rozumiem te osoby, poniewa¿ moi
dziadkowie, w 1939 roku byli zmu-

szeni do opuszczenia domu, który
znajdowa³ siê pod Lwowem. Wyszli
z niego bez ¿adnych pami¹tek  dodaje Tomasz Kuba Koz³owski.
Jak du¿o goci³o w miecie Wilniuków, mo¿na siê by³o przekonaæ w
drugim dniu wiatowego Zjazdu,
podczas mszy wiêtej, inauguruj¹cej
spotkania. Nabo¿eñstwu przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ ksi¹dz kardyna³ Henryk Gulbinowicz, rodem z Wileñszczyzny.
 Spotkanie z bliskimi jest darem
bo¿ym  mówi³ na zakoñczenie mszy
ksi¹dz kardyna³ Henryk Gulbinowicz.  Wilniuki umiej¹ dobrze reprezentowaæ swoj¹ ziemiê  doda³
duchowny.
Równie¿ tysi¹ce goci zgromadzi³
koncert Maryli Rodowicz. Piosenkarka, której przodkowie byli Wilniukami, zapiewa³a same najwiêksze przeboje, przy których wszyscy wietnie
siê bawili, poniewa¿ ka¿dy koncert
polskiej gwiazdy jest wielkim wydarzeniem kulturalnym.
Na zjedzie nie mog³o zabrakn¹æ akcentu z Solecznik. Na scenie przy Ratuszu wyst¹pi³ równie¿
zespó³ Solczanie, które przypomnia³ Wilniukom tradycyjne polskie
pieni z tego regionu.
Katarzyna Biersztañska

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

Gdy mia³ odebraæ ewakuacyjne dokumenty, dowiedzia³ siê, ¿e nie dosta³ pozwolenia na wyjazd. Tak
ugrzêlimy w Wilnie na 10 lat. Po
mierci Stalina ojciec znów rozpocz¹³ starania o wyjazd do Polski.
Na spotkaniu w komendzie NKWD,
porucznik powiedzia³ mu: No Mackiewicz wasza sprawa zakoñczona,
wyje¿d¿ajcie. Tak to w 1956 roku
wyl¹dowalimy w Polsce.
92letni Józef Montrymowicz
 ¯akowicz przyjecha³ na zjazd
z £odzi. Tutaj urodzi³ siê i wychowa³, na rogu ulic Zamkowej
i Michalskiego.
 Jak wielu musia³em wyjechaæ
st¹d w 1945 roku. Wróci³em do tego
miasta dopiero po blisko pó³wieczu,
na pocz¹tku lat 90. Dzi, chodz¹c po
Wilnie, miecie mojej m³odoci, czujê ogromne wzruszenie. Zdarza siê,
¿e ³za krêci mi siê w oku  podkrela pan Józef.

Jolanta Halkiewicz nie by³a w Wilnie od ponad pó³wiecza
Wrzesieñ 2009

Soleczniki

5

WYWIAD

Oni dotknêli przesz³oci
Rozmowa z W³adys³awem Wojniczem z grupy inicjatywnej,
która zorganizowa³a I wiatowy Zjazd Wilniuków

Soleczniki

6

Jak narodzi³ siê pomys³ zorganizowania takiego zjazdu?
Pomys³ powsta³ dwa lata temu.
Inicjatorzy zorganizowania naszego
zjazdu doszli do wniosku, ¿e obchody wiêta Wilno  Stolica Kultury
Europejskiej, nie mog¹ odbyæ siê bez
akcentu polskiego. Najpierw chcielimy zorganizowaæ festiwal kultury
polskiej, lecz doszlimy do wniosku,

Gdañszczan. Moim zdaniem to, ¿e
impreza odby³a siê jest zas³ug¹ wietnych i odpowiednio dobranych ludzi.
Zjazd Wilniuków zorganizowalimy
praktycznie samodzielnie. Finansowo
wspiera³y nas takie instytucje i urzêdy
jak: samorz¹d Wilna, Ministerstwo
Kultury Republiki Litewskiej, Senat
Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacja
Pomoc Polakom na Wschodzie.

¿e stracilimy wiê z Wilniukami, którzy kiedy opucili ten kraj. Zrozumielimy, ¿e Wileñszczyzna zrodzi³a
du¿o znanych osób i one s¹ godne
tego, by o nich mówiæ, podziwiaæ ich
i przede wszystkim o nich pamiêtaæ. Naszym celem by³o wyeksponowanie tych nazwisk. Spotkania
ze starymi Wilniukami, z kardyna³em Henrykiem Gulbinowiczem
b¹d potomkami Ruszczyca, na d³ugo pozostaj¹ w naszej pamiêci. Jestemy dumni z przynale¿noci do
narodu polskiego, który musi mieæ
swoj¹ zas³u¿on¹ pozycjê w wiecie.
Czy przygotowuj¹c I wiatowy
Zjazd Wilniuków, korzystalicie
z porad i pomocy organizatorów
podobnych imprez?
Wiadomo, ¿e ³atwiej uczyæ siê na
cudzych b³êdach, dlatego rozmawialimy z organizatorami Zjazdu Litwaków, zasiêgnêlimy równie¿ opinii
w³adz Gdañska, które organizuj¹ Zjazd

Z jakimi problemami musielicie siê zmierzyæ przygotowuj¹c
tak du¿¹ i wa¿n¹ imprezê?
Przede wszystkim ba³em siê niezrozumienia ze strony litewskiej. Inicjatywa zorganizowania Zjazdu by³a
naprawdê szlachetn¹, ale nawet najlepsz¹ inicjatywê mo¿na zinterpretowaæ w sposób odwrotny. Cieszê siê,
¿e spo³ecznoæ litewska akceptuje
ró¿ne formy prezentowania to¿samoci narodowej, a jednoczenie promocji wspólnego miasta.
Wiele mówi siê o kontynuacji
wiatowego Zjazdu Wilniuków, jest
szansa na kolejne jego edycje?
Mylê, ¿e impreza ma racjê bytu.
Z pewnoci¹ wrócimy jeszcze do
tego, w jakiej formie ma siê ona odbywaæ i jak¹ ma nieæ treæ. Inicjatywa spotka³a siê z pozytywn¹ reakcj¹
spo³ecznoci i mylê, ¿e to daje nam
prawo do kontynuacji tego projektu.
Rozmawia³ Zdzis³aw Palewicz Jr

FOT. ZDZIS£AW PALEWICZ JR

Ile osób i z jakich krajów Europy przyjecha³o do naszej stolicy?
Na zjedzie by³o oko³o dwóch
tysiêcy Wilniuków, w tym oko³o pó³tora tysiêca z nich zarejestrowa³o siê,
najbardziej liczna grupa przyby³a oczywicie z Polski. Poza tym na naszym
zjedzie goci³y osoby z Australii,
Francji, Anglii, Niemiec, Belgii i Bia³orusi. Bardzo mnie cieszy, ¿e ci ludzie, którzy dotarli do Wilna, bêd¹ naszymi ambasadorami w przysz³oci.
Czy powrotom do tego miasta
towarzyszy³o wzruszenie?
Rozmawia³em z profesorem Borowskim i dostrzeg³em na jego twarzy wzruszenie i dumê z tego, ¿e jest
w miecie nad Wili¹. Ci ludzie, którzy przybyli do nas nie tylko zwiedzili Wilno, ale te¿ dotknêli przesz³oci bêd¹c w stolicy Litwy, bior¹c
udzia³ w wystawach i spotkaniach.
Ju¿ z tego punktu widzenia mogê
stwierdziæ, ¿e zorganizowanie zjazdu mia³o ogromny sens.
Czy Litwini i media litewskie
zauwa¿y³y zjazd Wilniuków?
Du¿ym sukcesem jest to, ¿e by³
oddwiêk w mediach litewskich.
Stacje radiowe ci¹gle nadawa³y informacje o koncercie Maryli Rodowicz, informacje o zjedzie by³y
równie¿ nadawane w programach
informacyjnych telewizji litewskiej.
Cieszy mnie, ¿e Litwini zauwa¿yli
nasz¹ imprezê. Trzeba podkreliæ,
¿e nie by³o antypolskich wyst¹pieñ.
Nasi wspó³obywatele uwiadomili
sobie, ¿e Polacy w Wilnie byli i s¹,
¿e kultura polska zajê³a godne miejsce w programie obchodów wiêta
Wilno  Stolica Kultury Europejskiej 2009. Przecie¿ kultury litewska jak i polska przenika³y siê od
setek lat, dlatego równie¿ akcentowalimy te momenty, które nas
³¹cz¹. Zarówno Litwini jak i Polacy, s¹ obywatelami wielonarodowego miasta.

WYDARZENIA
Polonusi z Litwy wrócili z igrzysk z medalami

Podczas XIV wiatowych
Letnich Igr zysk Polonijnych
w Toruniu, które odby³y siê
w dniach od 1 do 9 sierpnia,
reprezentacja Litwy wywalczy³a 34 z³ote, 36 srebrnych oraz
24 br¹zowe medale. W klasyfikacji medalowej litewska dru¿yna zajê³a wysokie trzecie
miejsce. Wród medalistów nie
mog³o zabrakn¹æ reprezentantów Solecznik.

J

ako pierwsze, medale do skarbonki
litewskiej reprezentacji wrzuci³y
siatkarki z Awi¿eñ (srebro) i Solecznik (br¹z), które stanê³y na podium
medalowym pierwszego dnia zawodów. Najwiêkszym powodzeniem
podczas igrzysk cieszy³y siê zawody lekkoatletyczne, w których bra³o
udzia³ 300 osób. Jednak oprócz powszechnie znanych dyscyplin, takich jak lekkoatletyka, pi³ka siatkowa i no¿na, koszykówka czy tenis,
Polonusi brali udzia³ w konkurencjach
elitarnych  golf i bowling. Zwolennicy rywalizacji sportowej o charakterze rekreacyjnym próbowali si³
w wêdkarstwie sp³awikowym i ringo. Ci, którzy akurat danego dnia nie
startowali, mogli korzystaæ z przygotowanych specjalnie dla nich imprez kulturalnych. By³y wystêpy kapel, spotkania artystyczne, wieczory z jazzem.

ZABRAK£O
IM SZCZÊCIA
Jak mo¿na by³o przewidzieæ,
pewny z³oty medal litewska reprezentacja musia³a wywalczyæ w turnieju koszykarskim, w którym wyst¹pi³y trzy dru¿yny z Litwy  z Trok,
Wilna i Solecznik. Chocia¿ w rozgrywkach grupowych koszykarze z Solecznik minimalnie, z wynikiem
30:29, pokonali trock¹ dru¿ynê, to do
pó³fina³u awansowali w³anie trocza-

nie. W swoim ostatnim meczu grupowym
solczanie zbyt wysoko przegrali z dru¿yn¹
Sokó³ z Lidy, tym
samym pozbawiaj¹c
siebie szansy walczenia o medale. Natomiast dru¿yny z Trok
i Wilna bez k³opotów
przesz³y przez sito pó³fina³owe. Fina³ rozegrany przez dwie li- Renata Siluk jako trzykrotna z³ota medalistka, po ka¿tewskie dru¿yny sta³ dym biegu udziela³a mediom sporo wywiadów
siê wspania³ym widowiskiem sportowym. Mimo nimalnie przegrywa³a z reprezentacj¹
tego, ¿e wilnianie ju¿ w drugiej od- USA, dlatego liczy³ siê ka¿dy z³oty
s³onie meczu wypracowali sobie kr¹¿ek.
Jak i na poprzednich igrzyskach
znacz¹c¹ przewagê, troczanie walczyli do ostatniej sekundy. Za nie zawiod³a Renata Siluk, lekkospraw¹ tych dwóch dru¿yn, Pola- atletka z Solecznik, która pewnie
cy z Litwy obserwuj¹cy mecz wygra³a wszystkie dystanse, w któmogli byæ dumni z wysokiego po- rych wystêpowa³a.
 W Toruniu bieg³o mi siê bardzo
ziomu litewskiej koszykówki.
Nie uda³o siê natomiast awan- dobrze i przyjemnie. Byæ mo¿e mosowaæ do fina³u pi³karskiej dru¿y- g³abym uzyskaæ lepszy czas na nienie z Litwy. Na pocieszenie w ma- których dystansach, gdyby rywalki
³ym finale o br¹zowy medal, pi³ka- mog³yby wytrzymaæ moje tempo.
rze z Wilna wysoko (6:0) pokonali Torunianom mogê pozazdrociæ bardru¿ynê z Austrii. W pi³karskim fi- dzo dobrego stadionu lekkoatletycznale dru¿yna z Ukrainy minimalnie nego  mówi Renata Siluk, z³ota
multimedialista igrzysk w Toruniu.
 1:0, pokona³a pi³karzy z Czech.
Cenne kr¹¿ki litewska reprezenRENATA NIE ZAWIOD£A
tacja, oprócz biegów lekkoatletycznych zdoby³a tak¿e w skokach
Ró¿ne kraje dominowa³y w po- wzwy¿, pchniêciu kul¹, rzucie dysszczególnych konkurencjach sporto- kiem. Dziêki udanym startom lekkowych. Na p³ywalni, polu golfowym, atletów, Litwa w ostatnim dniu
sali bowlingowej nie by³o równych igrzysk w klasyfikacji medalowej
Polonusom z Kanady, USA i Nie- awansowa³a z czwartego na trzemiec. Bardziej równomierny podzia³ cie miejsce, dlatego na uroczyst¹ cemedali by³ natomiast w pozosta³ych remoniê zamkniêcia igrzysk jechadyscyplinach sportowych. W zawo- ³a w bardzo dobrym nastroju.
dach lekkoatletycznych Litwa zdoWYSTARTOWA£O
by³a spor¹ liczbê cennych kr¹¿ków.
Bardzo dobrze spisali siê na igrzy1200 POLONUSÓW
skach ringowcy z Bia³ej Waki, któW Igrzyskach Polonijnych zorgarzy zdobyli ca³¹ kolekcjê medali sportowych. W klasyfikacji medalowej nizowanych przez Urz¹d Miasta
Litwa w ostatnim dniu zawodów mi- Torunia, pod honorowym patronatem
Wrzesieñ 2009
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FOT. ARC.

Podbili Toruñ

WYDARZENIA
Prezydenta RP, wziê³o udzia³ ponad
1200 Polaków z 29 krajów, którzy
reprezentowali wszystkie kontynenty
wiata. Polonusi rywalizowali w 22
dyscyplinach, które by³y rozgrywane na prawie 20 obiektach sportowych znajduj¹cych siê w Toruniu.
Najbardziej licznymi reprezentacjami na igrzyskach w Toruniu, by³y dru¿yny z Niemiec, Litwy, Kanady oraz
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na
imprezie sportowej nie zabrak³o tak¿e
zawodników z Argentyny,Australii oraz
Republiki Po³udniowej Afryki. Nowoci¹ letnich igrzysk w Toruniu, rozgrywanych w Polsce co dwa lata, sta³o siê
wrêczenie ka¿demu zawodnikowi pami¹tkowego medalu w kszta³cie s³ynnych pierników Katarzynek.
Uroczyste otwarcie igrzysk nast¹pi³o na starówce toruñskiej, na
fosie zamkowej. Delegacje reprezentuj¹ce Polonusów z ró¿nych krajów wiata przesz³y uroczystym
przemarszem przez centrum miasta.
Na fosie zamkowej rodaków powita³y setki torunian.

NALE¯A£ MU SIÊ
TYTU£ FAIR PLAY

FOT. ARC.

Uroczyste zamkniêcie XIV
wiatowych Letnich Igrzysk Polonijnych odby³o siê na toruñskim stadionie ¿u¿lowym Motoarena. Na
pocz¹tku uroczystoci zosta³ rozegra-

ny towarzyski mecz pi³karski pomiêdzy dru¿ynami Polonusów i gospodarzy igrzysk. Polonusi po nieudanym pocz¹tku meczu, w drugiej po³owie spotkania wziêli siê do roboty
i ostatecznie pokonali dru¿ynê gospodarzy koñcz¹c mecz z wynikiem 5:3.
Podczas ceremonii zamkniêcia
igrzysk organizatorzy wrêczyli puchary dla dziesi¹tki najlepszych reprezentacji oraz poszczególnym sportowcom. Andrzej Wiêckiewicz z Solecznik zosta³ uhonorowany przez organizatorów pucharem Fair Play.
 Oczywicie jestem zaszczycony takim wyró¿nieniem, ale chcê
podkreliæ, ¿e na igrzyskach we
wszystkich zawodach panowa³
duch przyjaznej rywalizacji sportowej  mówi Andrzej Wiêckiewicz,
który do Solecznik powróci³ z jednym z³otym, trzema srebrnymi oraz
trzema br¹zowymi kr¹¿kami.
Taka nagroda, trafi³a do Polonusów z Litwy po raz pierwszy w historii igrzysk.
Ostatnim punktem uroczystoci
zamkniêcia igrzysk sta³o siê przekazanie przez torunian flagi igrzysk dla
delegacji z Wroc³awia, miasta, w którym za dwa lata odbêd¹ siê XV
wiatowe Letnie Igrzyska Polonijne. Ceremoniê zamkniêcia igrzysk
ukoronowa³ koncert legendy polskiego rocka, zespo³u Perfekt.
Katarzyna Biersztañska

Zakoñczenie Igrzysk przyci¹gnê³o na trybuny tysi¹ce kibiców z Torunia i okolic
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Podziêkowali N
Sto³y zastawione samymi
pysznociami, wród nich
takie potrawy jak np. sery,
mas³o, bliny, ledzie, miody,
kie³basy, wêdliny, s³onina,
ciasta, wszystko domowe
i smaczne, nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ nalewek. Tradycyjnie mo¿na siê by³o czêstowaæ, za symboliczn¹
op³at¹. Suto zastawione sto³y przygotowali mieszkañcy
wsi Taboryszki, Mikszule, Turgiele, ¯a³tuny, Pasieki, Barkuszki oraz Go³¹bszczyzna.

J

eden dzieñ mia³ymy na przygotowanie potraw, mo¿e by³oby ich
nieco wiêcej, gdyby nie to, ¿e po
prostu zabrak³o nam ju¿ czasu. Jak
zawsze wszystko cieszy siê powodzeniem, bo ka¿da potrawa przez
nas przygotowana smakuje gociom  mówi Irena Szadkiewicz ze
wsi Mikszule.
Zanim jednak mo¿na by³o skosztowaæ wymienitych domowych potraw, obowi¹zkowe by³o uczestnictwo we mszy wiêtej w kociele pod
wezwaniem Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny.
Podczas nabo¿eñstwa wierni
dziêkowali za tegoroczne plony.
Ka¿da ze wsi, które le¿¹ w granicach parafii, przynosi³a swoje dary
na o³tarz. Uroczyst¹ mszê wiêt¹
poprowadzi³ i kazania wyg³osi³
ksi¹dz Jerzy Witkowski.
Msza wiêta zakoñczy³a siê
uroczyst¹ procesj¹ wiernych
wokó³ kocio³a. Dopiero po nabo¿eñstwie uczestnicy wiêta, parafianie, zespo³y artystyczne oraz
gocie, przeszli na stadion Szko³y
redniej im. Paw³a K. Brzostowskiego, gdzie duchowni powiêcili
pokarmy i dopiero wtedy mo¿na
by³o ucztowaæ.
wiêto Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny, które przypada 15 sierpnia, zwane potocznie

WYDARZENIA

Ksi¹dz proboszcz Tadeusz Matulaniec powiêci³ jedzenie zgromadzone na sto³ach

FOT. ARC.

Zieln¹, w Turgielach ma d³ug¹ i bogat¹ tradycjê.
W latach 90. postanowi³ j¹ kontynuowaæ ksi¹dz Józef Aszkie³owicz, ówczesny proboszcz parafii
turgielskiej. W ten sposób, co roku,
w Turgielach parafianie dziêkuj¹
Najwiêtszej Maryi Pannie za zebrane plony, poniewa¿ ksi¹dz proboszcz Tadeusz Matulaniec kontynuuje odnowion¹ przez swojego poprzednika tradycjê obchodów wiêta Zielnej.
 Muszê przyznaæ, ¿e jestem
po raz pierwszy na Zielnej i bardzo mi siê podoba. Jedzenie jest
wymienite i wszystko smakuje,
oczywicie bez dobrej nalewki te¿
nie mo¿e siê obejæ  przyznaje
Stanis³aw £ajkowski.
Gociom ca³y czas towarzyszy³y artystyczne wystêpy na
scenie, przez to nie zabrak³o równie¿ tañców.
 Koncert zawsze jest udany, kiedy my artyci czujemy, ¿e mamy
wdziêcznego odbiorcê i w Turgielach
w³anie tak by³o. Bawilimy siê zarówno my jak i publicznoæ, a o to
przecie¿ chodzi w takich wiêtach, jak zabawa podczas Zielnej
 przyznaje jeden z cz³onków zespo³u muzycznego z Bia³orusi.
Wród sto³ów mo¿na by³o spotkaæ nie tylko turgielskich parafian,
ale te¿ goci z Polski.
 Najbardziej podobaj¹ mi siê
te sto³y. W ¿yciu nie popróbowa³em tylu tradycyjnych i swojskich
potraw jak tutaj, w Turgielach.
Je¿eli tylko w przysz³ym roku bêdzie czas i zdrowie, to z pewnoci¹ znowu przyjedziemy tutaj na
uroczystoci Zielnej  mówi Andrzej Piasecki.  Warto tutaj równie¿ przyjechaæ, ¿eby po prostu
zobaczyæ tê ziemiê, ten rejon,
gdzie jest tyle zabytkowych i piêknych budowli, a ludzie s¹ mili jak
nigdzie indziej.
(ED)

FOT. ARC.

i Najwiêtszej Maryi Pannie za zebrane plony

Stó³ przygotowany przez mieszkañców wsi ¯a³tuny
Wrzesieñ 2009
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FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

W uroczystociach
na wileñskim
cmentarzu
Rossa wziêli
udzia³ równie¿
kombatanci
z Armii
Krajowej

Na Rossie oddano
ho³d poleg³ym
¿o³nierzom
W przeddzieñ wiêta Wojska Polskiego oraz Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny, na wileñskim
cmentarzu  Rossa, gdzie spoczywa serce marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i jego matka, oddano ho³d
wszystkim poleg³ym ¿o³nierzom.

J

est to najbardziej w³aciwe miejsce do uczczenia wiêta Wojska
Polskiego. W tym miejscu pamiêtna
data 15 sierpnia 1920 roku ma szczególny wymiar  mówi³ Marek Zió³kowski, wicemarsza³ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Przy p³ycie marsza³ka wartê honorow¹ pe³nili kombatanci oraz harcerze. Na uroczystoci przybyli równie¿: Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie, delegacja Senatu RP, polskie
organizacje spo³eczne, Polacy
mieszkaj¹cy w Wilnie oraz wszyscy
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ci, którzy przyjechali na I wiatowy
Zjazd Wilniuków.
 Drodzy Wilniucy i kombatanci, jest to dla mnie wielkie prze¿ycie, ¿e w³anie tutaj w miecie wielkich Polaków, mogê uczciæ wszystkich tych, którzy przyczynili sie do
naszej niepodleg³oci  podkrela³
Marek Zió³kowski.
Za nasz¹ i wasz¹ wolnoæ  takie
s³owa by³y zapisane na odznace dywizji litewsko  bia³oruskiej. Sformu³owana zosta³a w 1918 roku przez Józefa Pi³sudskiego z trzech brygad piechoty. Podczas wojny polsko  bol-

szewickiej, 15 sierpnia 1920 roku,
dywizja ta wraz z 10 dywizj¹ genera³a ¯eligowskiego zdoby³a Radzymin,
co by³o prze³omowym punktem bitwy
warszawskiej, nazywanej te¿ ,,Cudem
nad Wis³¹. Bitwa, któr¹ stoczyli polscy u³ani by³a jedn¹ z najwa¿niejszych
w dziejach Europy. W³anie tego dnia
Armia Czerwona by³a zmuszona do
odwrotu, a Europa zachodnia mog³a
na 20 lat zapomnieæ o ekspansji komunistycznej. Dzi Bitwa Warszawska dla Europejczyków jest ma³o znana, ale nie dla nas. W³anie ten dzieñ,
15 sierpnia, od 1992 roku zosta³ ustanowiony wiêtem Wojska Polskiego.
¯o³nierze od zawsze szli z pokor¹,
aby pok³oniæ siê Jasnogórskiej czy
Ostrobramskiej Pani, dlatego nieprzypadkowo wiêto Wojska Polskiego jest obchodzone razem ze
wiêtem Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny.
 Polecajmy Matce Bo¿ej tych,
którzy oddali ¿ycie za Ojczyznê, i tych,
którzy dzi nara¿aj¹ w³asne ¿ycie
abymy byli wolni  modli³ siê ksi¹dz
Wojciech Górlicki.  Pamiêtajmy
tak¿e o niedawno poleg³ym w Afganistanie kapitanie Danielu Ambroziñskim  doda³ ksi¹dz Wojciech.
Katarzyna Biersztañska

SPO£ECZEÑSTWO
Najwa¿niejszym zadaniem
pracowników Domu Dziecka
jest to, ¿eby dzieci, które w nim
mieszkaj¹ jak najszybciej wróci³y do rodziny, biologicznej, zastêpczej lub adopcyjnej. Niestety w solecznickiej placówce adopcje zdarzaj¹ siê bardzo
rzadko. W ci¹gu 14 lat istnienia placówki adoptowano tylko
troje dzieciaków.

Marzy im siê
szczêliwa rodzina
Sobaszek, pe³ni¹ca funkcjê tymczasowego dyrektora Domu Dziecka.

w wieku od 5 do 17 lat. S¹ to zarówno sieroty, jak równie¿ dzieci,
których rodzice s¹ pozbawieni
TO NIE JEST
praw rodzicielskich. WychowankoZWYK£A PRACA
wie s¹ podzieleni na grupy  rooszczêci³o siê tylko trójce dziedziny. Podstawowa zasada jest
ci, które zosta³y adoptowane.
Na ca³ej Litwie jest 70 domów dziec- taka, ¿e je¿eli rodzeñstwo ma traDwoje z nich wyjecha³o do Polski, ka, w których mieszka blisko 4 tysi¹ce fiæ do domu dziecka, to nie jest ono
trzeci dzieciak zosta³ adoptowany wychowanków.
rozdzielane od siebie. Ka¿da gruprzez ma³¿eñstwo z W³och. OstatRó¿ni¹ siê miêdzy sob¹, jedne s¹ pa  rodzina posiada swoje sypialnia adopcja mia³a miejsce w ubie- wiêksze, inne mniejsze. Dzieci, które nie, pokoje gospodarcze, oraz pog³ym roku.
w nich mieszkaj¹ jednoczy têsk- koje do odrabiania lekcji.
To smutne, bo maluchy z do- nota za rodzinnym ciep³em i miPracuje tu piêcioro wychowawmów dziecka przede wszystkim ³oci¹ rodzicielsk¹.
ców z odpowiednim wykszta³ceniem,
marz¹ o cieple rodzindowiadczeniem i stanym, matczynej i oj¿em pracy.
cowskiej mi³oci.
 Nie jest to zwy Marzy mi siê
k³a praca, ale przede
szczêliwa rodzina,
wszystkim pomoc
taka, w której królodzieciom i sprawowawa³aby mi³oæ i harmonie opieki, której tak
nia. Gdzie nie by³oby
bardzo potrzebuj¹.
pijañstwa i narkotyków
Niektóre dzieciaki
 mówi 14letni Janek.
widz¹ w nas nie tyl A ja marzê o mako wychowawcê,
mie, która zabierze
ale te¿ ojca lub matmnie z domu dziecka.
kê. Czyli tych, którzy
Choæ jest mi tu dobrze
powinni obdarzyæ
i mam wszystko to,
ich t¹ jak¿e wa¿n¹
czego brakowa³o mi
mi³oci¹ oraz czu³ow domu rodzinnym, to
ci¹. S¹ to uczucia,
jednak têskniê za ni¹
których w swoim
Podopieczni Domu Dziecka mog¹ spêdzaæ wolny czas np. ogl¹daj¹c bajki
i przebaczam jej  do¿yciu jeszcze nie dodaje o rok m³odszy ch³opiec.
Dom Dziecka w Solecznikach znali od swych biologicznych roWiêkszoæ wychowanków Do- powsta³ w 1995 roku, dziêki stara- dziców  mówi W³adys³aw Zapamu Dziecka, to dzieci z rodzin pato- niom samorz¹du rejonu solecznickie- nik, jeden z wychowawców.
logicznych. Czasami zdarza siê, ¿e go. Funkcjê gospodyni nowopowstabardzo trudno jest im przyzwyczaiæ ³ej placówki objê³a Danuta JankowNIE JEST £ATWO
siê do regulaminu placówki i prze- ska i pe³ni³a j¹ do marca 2003 roku.
strzegaæ go.
Dom Dziecka w Solecznikach,
Nastêpnie jej obowi¹zki przej¹³ An Owszem ucieczki zdarzaj¹ siê, toni Jankowski.
tak jak prawie ka¿da placówka
szczególnie nasili³y siê one w ostatPlacówka powsta³a na jednym owiatowa boryka siê z pewnymi
nim wakacyjnym czasie. Kto mo¿e z piêter budynku Specjalnej Szko³y- problemami. Utrzymywana jest
spytaæ, dlaczego tak siê dzieje. Internatu w Solecznikach, która nale- przez samorz¹d rejonu solecznicPrzecie¿ nikt ich tutaj nie krzywdzi, ¿y do okrêgu wileñskiego, a wynaj¹³ kiego, który przyk³ada wiele stanie s¹ g³odne, maj¹ dach nad g³ow¹, go samorz¹d rejonu solecznickiego.
rañ, aby stworzyæ godne warunki
a jednak czego im brakuje, czego,
Obecnie w tutejszym Domu niewinnym dzieciom, pokrzywdzoco zwie siê wolnoci¹  mówi Irena Dziecka wychowuje siê 35 dzieci, nym przez los.
FOT. BO¯ENA TYCZYNO
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Obrazy nie na sprzeda¿
Rozmowa z Danut¹ Mo³oczko, opiekunk¹ muzeum
Anny Krepsztul w Tabor yszkach, siostr¹ ludowej malarki z Wileñszczyzny.

FOT. ARC.

Niestety pieniêdzy wystarcza
przede wszystkim na op³atê wy¿ywienia dzieci, pensje dla pracowników
oraz op³aty za elektrycznoæ i ogrzewanie. W tym roku samorz¹d przeznaczy³ ze swojego bud¿etu blisko 550
tys. litów na dzia³alnoæ Domu Dziecka. Niestety w przysz³ym roku nie ma
szans na zwiêkszenie tej kwoty, poniewa¿ ju¿ wiadomo, ¿e zmniejszy siê
bud¿et merostwa.
Inne wydatki, na ubranie, obuwie, pociel, rodki czystoci, czy
remont pomieszczeñ, pokrywane s¹
dziêki pomocy i z datków sponsorów w kraju oraz z zagranicy.
 Jednak naszym najwiêkszym
marzeniem jest przeprowadzka do
nowego budynku  podkrela dyrektorka Irena Sobaszek.
Obecnoæ placówki w starym
budynku, powoduje wiele problemów. Przede wszystkim nie ma tam
pomieszczeñ, które mo¿na by zaadoptowaæ na salê sportow¹ oraz
salê do organizacji du¿ych imprez
kulturalnych. Ponadto dzieci jedz¹
posi³ki na sto³ówce Specjalnej Szko³y  Internat. Wiêc ich opiekunowie
nie maj¹ wiêkszego wp³ywu na jakoæ posi³ków. Zreszt¹ czasami zdarza siê, ¿e gdy obiad maj¹ jednoczenie jeæ uczniowie szko³y oraz podopieczni Domu Dziecka, to na sto³ówce brakuje naczyñ. Na co dzieñ
nie ma te¿ w placówce psychologa
oraz pedagoga socjalnego.
Du¿e wsparcie zarówno finansowe, jak i rzeczowe otrzyma³ Dom
Dziecka od Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, a tak¿e z oddzia³u kujawsko-pomorskiego tej organizacji oraz od Komitetu Pomocy Polakom na Wschodzie z Los Angeles.
Do najwiêkszych akcji humanitarnych nale¿y pierwsza Wileñska
Karnawa³owa Akcja Charytatywna
Darujmy umiechy, która odby³a
siê szeæ lat temu w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie oraz w Domu Polskim w Ejszyszkach. Za zebrane pieni¹dze, a by³o to oko³o 6 tysiêcy litów, wymieniono w Domu Dziecka
czêæ okien.
Bo¿ena Tyczyno

Jak du¿o turystów odwiedzi³o
muzeum od momentu jego
otwarcia w padzierniku ubieg³ego roku?
Wycieczki turystyczne odwiedzaj¹ muzeum ka¿dego tygodnia.
Z rozpoczêciem sezonu turystycznego zwiêkszy³a siê liczba turystów
z Polski. W sierpniu gocilimy u siebie Janusza Skolimowskiego, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na
Litwie oraz Jana Borkowskiego, sekretarza Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. W czasie roku szkolnego bardzo czêsto gocimy wycieczki uczniów. Nie prowadzimy
rejestracji odwiedzaj¹cych, wobec
czego nie mogê dok³adnie okreliæ
liczby turystów, którzy od momentu powstania muzeum zapoznali siê
z twórczoci¹ Anny Krepsztul, jednak ksiêga wpisów naszego muzeum
jest ju¿ w po³owie zapisana.
Czy przewiduje pani zmianê
ekspozycji, tak by sk³ada³a siê
ona z innych prac malarki, ni¿

tych, które mo¿emy ogl¹daæ
obecnie?
Mylimy o tym, jednak na razie
z powodów finansowych nie mo¿emy tego dokonaæ. Obrazy, które dotychczas nie s¹ eksponowane nie
maj¹ po prostu ram. Na ich nabycie
potrzebne s¹ pieni¹dze, których nam
brakuje. Obecna ekspozycja sk³ada
siê 43 prac, w najbli¿szym czasie uzupe³nimy j¹ jeszcze szecioma obrazami. Pomieszczenie muzeum nie jest
wielkie, co utrudnia prezentowanie
wiêkszej liczby obrazów, haftów b¹d
listów autorstwa mojej siostry.
Czy turyci czêsto wyra¿aj¹
chêæ kupna obrazów Anny
Krepsztul?
Sporo osób zwraca siê z prob¹
o nabycie obrazów, jednak muzeum
ich nie sprzedaje i nie bêdzie tego
robi³o. Chcê by prace mojej siostry
zobaczy³o jak najwiêcej ludzi, dlatego obrazy musz¹ pozostawaæ w³asnoci¹ muzeum.
Rozmawia³ ASA

ZAGADKI PRZESZ£OCI
Koció³ pod wezwaniem Micha³a Archanio³a w Taboryszkach kryje wiele tajemnic i pasiada cenne dzie³a sztuki, takie jak na przyk³ad obraz Pana Jezusa Ubiczowanego, czy ten
namalowany przez Annê Krepsztul, ludow¹ malarkê z tej¿e wsi. Wci¹¿ jednak nie wiemy
tego, co znajd¹ ci, którzy jako pierwsi od dziesiêcioleci zejd¹ do kocielnych krypt.
piêknej wi¹tyni znajduj¹ siê
równie¿ dwa boczne o³tarze
w stylu barokowym, lecz najcenniejsze znaleziska mog¹ kryæ sie w kryptach pod kocio³em. Od kilku lat
mo¿na zauwa¿yæ za³amania na pod³odze, jest ona nierówna, a miejscami nawet zapadniêta, co wiadczy
o kryptach podziemnych. Wejcie
do nich zosta³o zamurowane, mo¿na
siê tylko domylaæ, ¿e by³o to w latach 40. ubieg³ego wieku.
 Nie znamy miejsca pochówku
braci karmelitów bosych, a wiadomo, ¿e najczêciej byli oni chowani
pod kocio³em  mówi ksi¹dz Waldemar Ulczukiewicz, proboszcz parafii w Taboryszkach.  Jest naprawdê wielkie prawdopodobieñstwo, ¿e
po wejciu do podziemia znajdziemy
groby zakonników z osiemnastego
wieku  dodaje proboszcz.
Niestety na wejcie do krypt, poprzedzone badaniem georadarem potrzebne s¹ pieni¹dze, a przede
wszystkim trzeba ratowaæ zabytkowy koció³, w którym dawno nie by³o
prowadzonych prac konserwatorskich. Na szczêcie poma³u to siê
zmienia, bo trwa w³anie naprawa
dachu na budynku kocio³a. W tym
roku na remont dachu uda³o siê pozyskaæ pieni¹dze, przede wszystkim
s¹ one z kurii, od parafian oraz z samorz¹du rejonu solecznickiego.
 Chcia³bym te¿ zbadaæ cmentarz, który znajduje siê przy kociele
 dodaje ksi¹dz Waldemar.
Jednak na prace archeologiczne równie¿ s¹ potrzebne pieni¹dze.
Ponadto na odnowienie czeka te¿
brama  dzwonnica, która znajduje
siê tu¿ przy kociele i trzy dzwony
z 1805 roku.
Historia drewnianego kocio³a
w Taboryszkach siêga drugiej po³owy osiemnastego wieku. wi¹tynia zosta³a wybudowana przez starostê kiernowskiego Micha³a Skarbka-Wa¿yñskiego. 12 stycznia 1770

Tajemnicze krypty pod
kocio³em w Taboryszkach

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

W

Ksi¹dz Waldemar Ulczukiewicz, proboszcz parafii w Taboryszkach chcia³by
w przysz³oci zejæ z naukowcami do krypt pod kocio³em

roku przy nowo wybudowanym kociele osadzeni zostali zakonnicy 
karmelici bosi, którzy w przysz³oci
zajêli siê administracj¹ powierzonego im kocio³a. Micha³ SkarbekWa¿yñski ofiarowa³ braciszkom folwark Ocikowszczyznê, który mia³
zapewniæ utrzymanie taboryskich
zakonników. W tym samym roku,
na mocy rozporz¹dzenia biskupa
wileñskiego ksiêdza Ignacego Massalskiego, 25 czerwca 1770 roku,
przeor zakonu karmelitów ksi¹dz
Marcin Wróblewski powiêci³ koció³ w Taboryszkach pod wezwaniem Micha³a Archanio³a. We
wszystkich wydaniach encyklopedycznych i informacyjnych, budowê taboryskiego kocio³a datuje siê
na 1770 rok. Jednak w tym roku
odby³o siê jedynie powiêcenie kocio³a, sama za budowla zaczê³a
powstaæ kilkanacie lat wczeniej,
przypuszczalnie oko³o 1755 roku.
Wszystko tu ma wielk¹ wartoæ hi-

storyczn¹, zw³aszcza, ¿e drewniana wi¹tynia nigdy nie by³a zniszczona. Ominê³y j¹ zawieruchy wojenne, po¿ary i akty wandalizmu.
 Podczas pierwszej wojny
wiatowej, gdy w parafii przebywa³,
b³ogos³awiony ksi¹dz Micha³ Sopoæko, na Taboryszki nie spad³a ¿adna
bomba ani pocisk  mówi proboszcz.
 Druga wojna te¿ nie zniszczy³a
drewnianego kocio³a  podkrela
ksi¹dz Waldemar.
Jedynie skradziono nieco cennych przedmiotów ze wi¹tyni,
by³y to na przyk³ad z³ocone naczynia liturgiczne.
Wielkie postacie i nieodkryte tajemnice koció³a, jako najstarszego
i najbardziej wartociowego zabytku architektonicznego, mog¹ byæ
dobr¹ wizytówk¹ rejonu. Zw³aszcza,
¿e ju¿ dzi cieszy on siê wielkim zainteresowaniem wród turystów, zarówno z kraju jak i z Polski.
Katarzyna Biersztañska
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HISTORIA

Wrzesieñ 1939  pamiêtamy!

23 sierpnia 1939 roku III Rzesza Niemiecka oraz Zwi¹zek Radziecki podpisa³y pakt o nieagresji, nazwany od nazwisk jego sygnatariuszy paktem Ribbentrop-Mo³otow. Tajna klauzula, jak¹ zawiera³a ów umowa odkrela³a podzia³ stref wp³ywów obydwu pañstw w Europie rodkowej i Wschodniej.
W radzieckiej strefie interesów znalaz³y siê Finlandia, Estonia oraz £otwa,
a tak¿e porednio Rumunia i Polska. Niemcy zadowolili siê terenami zachodniej czêci Rzeczypospolitej oraz wp³ywami na Litwie.

W

depeszy do Józefa Stalina
z 20 sierpnia 1939 roku, Adolf
Hitler pisa³: Napiêcie miêdzy Niemcami a Polsk¹ sta³o siê nie do zniesienia. Postawa Polski wobec wielkiego mocarstwa jest tego rodzaju,
¿e w ka¿dej chwili mo¿e nast¹piæ
kryzys. W obliczu tej bezczelnoci
Niemcy s¹ zdecydowane strzec
wszystkimi rodkami interesów Rzeszy. 1 wrzenia 1939 roku o godzinie 4.45, wojska niemieckie, realizuj¹c plan Fall Weiss przekroczy³y
granice Rzeczypospolitej. Wybuch³a
wojna polsko-niemiecka, która
wkrótce przerodzi³a siê w II wojnê
wiatow¹. Wojsko Polskie bi³o siê
dzielnie, jednak na skutek b³êdów
w rozmieszczeniu wojsk, spónionej mobilizacji, objêcia fatalnej doktryny wojennej oraz przygniataj¹cej
przewagi technicznej wroga, po
dwóch tygodniach walk sytuacja
by³a niemal¿e krytyczna: Warszawa,
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g³ówny punkt oporu zosta³a okr¹¿ona; w korytarzu pomorskim, ostatnimi si³ami broni³y siê odciête od reszty kraju wojska L¹dowej Obrony
Wybrze¿a.
12 wrzenia 1939 roku na konferencji w Abbeville, przedstawiciele
Sztabów Generalnych zachodnich sojuszników Polski, Anglii i Francji uznali, ¿e ¿adna pomoc materialna nie ma
sensu wobec szybkoci, z jak¹ wojska niemieckie posuwa³y siê w g³¹b
terytorium pañstwa polskiego. Stanowi³o to pogwa³cenie traktatów sojuszniczych, jakie Anglicy i Francuzi zawarli z Polsk¹ tym bardziej, ¿e o wynikach tych rozmów nie powiadomiono rz¹du walcz¹cego kraju...

CIOS W PLECY
Stalin, który od swych agentów
na zachodzie dowiedzia³ siê o postanowieniach konferencji w Abbeville

zrozumia³, ¿e dosta³ zielone wiat³o
do wype³nienia zobowi¹zañ zawartych w Pakcie Ribbentrop-Mo³otow. 17 wrzenia 1939 roku o godzinie 3 nad ranem, wojska sowieckie przekroczy³y granicê polsk¹.
Lejtnant Anatolij Matwiejew, dowódca plutonu w baterii modzierzy 11 Armii Frontu Bia³oruskiego
pisa³: Ruszylimy ku granicy. Punktualnie o siódmej postawi³em nogê
na zaorany pas ziemi oznaczaj¹cy
granicê. Jeszcze sekunda i znajdê
siê na terytorium Polski. Po terenie nie rozró¿nisz, jednak po domach i ch³opach znaæ, ¿e nie jestem w przepiêknym kraju sowieckim. Do Sztabu Generalnego
pierwsze wiadomoci o przekroczeniu granicy przez Sowietów nadesz³y oko³o godziny 6 rano.
Tak brzmia³ meldunek dowódcy
pu³ku Korpusu Ochrony Pogranicza
Podole, podpu³kownika Marcelego
Kotarba: Przewaga bardzo du¿a, bijemy siê uporczywie i bêdê siê stara³
jak najd³u¿ej moje kierunki os³aniaæ.
W wyniku narady z ministrem spraw
zagranicznych, Józefem Beckiem
oraz premierem Felicjanem S³awojSk³adkowskim, marsza³ek Rydz-mig³y zrezygnowa³ z planów utworzenia obrony na linii Dniestru, na tak
zwanym przedmociu rumuñskim
i wyda³ kontrowersyjny do dzi rozkaz ogólnego wycofania siê na Rumuniê i Wêgry.

HISTORIA
NA £UP
MOSKIEWSKIEJ DZICZY
Wieæ o przekroczeniu przez
ZSRR granic Rzeczypospolitej,
szybko roznios³a siê wród ludnoci cywilnej. Beata Obertyñska ze
Lwowa pisa³a: W bezbronny, ku
pierwszemu wrogowi twarz¹ obrócony kraj  kraj ³ami¹cy siê w nierównej, miertelnej walce, lej¹ siê
oto wszystkimi drogami, wal¹ polami na prze³aj, jak brudna, znienacka narastaj¹ca powód! Z³amali
pakt! Pogwa³cili umowê! ( ) I id¹
 id¹  id¹!.
Józefa Hennelowa z Wilna: 17
wrzenia przypad³ w niedziele. Poszlimy na mszê do katedry, a ju¿
przez radio przysz³a wiadomoæ, ¿e
Sowieci przekroczyli granicê. Po
mszy piewano »Bo¿e, co Polskê«
i pamiêtam, ¿e wtedy pierwszy raz
w ¿yciu uderzy³o mnie, ¿e fraza:
»Ojczyznê woln¹ pob³ogos³aw, Panie«, jest ju¿ nie na miejscu.
 Mieszka³em wtedy, jako ch³opiec w Ejszyszkach. Jak szli przez
miasto Sowieci, to im no¿yki sprzedawa³em. Oficerowie bardzo pilnowali dyscypliny. W ogóle nie pozwalano im rozmawiaæ z Polakami, to oni
nie rozmawiali bo bali siê, ¿e jeden na
drugiego doniesie. Ca³kiem inaczej
zachowywali siê wtedy w stosunku
do nas, ni¿ pod koniec wojny  mówi
Zygmunt Olszewski.
Nie zwa¿aj¹c na rozkaz wodza
naczelnego, wiele jednostek podjê³o
jednak próby oporu przeciw przewa¿aj¹cemu pod ka¿dym wzglêdem nieprzyjacielowi. Wilno nie by³o wyj¹tkiem. Jednak na wieæ o zbli¿aniu siê
czo³gów sowieckich, improwizowany
garnizon broni¹cy Wilna w dniach od
19 do 20 wrzenia opuci³ miasto.
Pu³kownik Kazimierz Rybicki,
cz³onek dowództwa Obszaru Warownego Wilno pisa³:  Z pe³nymi
reflektorami karetki i auta sz³y na
wycigi, par³o wszystko na szosê
Ponary  Kowno. ( ) Miasto by³o
owietlone, odg³osy dzia³a, wietlne rakiety, strza³y karabinowe, jakby ¿enuj¹co kry³y upodlenie, nik-

czemnoæ, brak poczucia godnoci
i obowi¹zku zmykaj¹cej sfory. Zmylone, oszukane miasto, wiecznik
polskiej kultury na pó³nocy, zosta³o
porzucone, wydane na ³up moskiewskiej dziczy. Mieszkañcy ziemi wileñskiej z przygnêbieniem patrzyli na wybawców. Ulice miasta by³y puste, na ka¿dym kroku
wia³o w miecie ch³odem i panowa³o z³owieszcze milczenie.
 Mia³em jedenacie lat, kiedy rozpoczê³a siê wojna. Pamiêtam, bo to by³o
charakterystyczne dla ¿o³nierzy Armii
Czerwonej, jak prosili ludzi o cukier
i tytoñ  mówi W³adys³aw Bas³yk.
 U nas w domu kwaterowali czerwonoarmici, jak odeszli to zostawili po
sobie tylko pe³no wszy i niemi³y zapach  dodaje Aleksandra Budziñska.
W lad za oddzia³ami Armii Czerwonej posuwa³y siê wojska i oddzia³y
specjalne NKWD, dokonuj¹ce natychmiast masowych aresztowañ lub
egzekucji elit lokalnych, wed³ug przygotowanych uprzednio list proskrypcyjnych, przy pomocy lokalnej agentury komunistycznej i zorganizowanych bojówek, czyli tak zwanej milicji ludowej.

SOWIECKO-NIEMIECKA
DEFILADA
22 wrzenia w Brzeciu, kombrig
Siemion Kriwoszein i niemiecki genera³ Heinz Guderian, odebrali
wspóln¹ defiladê oddzia³ów pancernych, niemieckich i radzieckich,
w zwi¹zku z przekazaniem miasta
Armii Czerwonej przez Wehrmacht.
Wkrótce po tym, 28 wrzenia ZSRR
i III Rzesza podpisa³y Traktat o granicach i przyjani, zwany te¿ drugim paktem RibbentropMo³otow,
który przypieczêtowa³ podzia³ Polski.
Traktat korygowa³ wczeniejsze
ustalenia na temat przebiegu granicy niemiecko-radzieckiej oraz podzia³u stref wp³ywów w krajach ba³tyckich. W tym ostatnim przypadku
doprowadzi³o to niezw³ocznie do
wprowadzenia sowieckich baz wojskowych na terytorium tych pañstw
z zachowaniem do czasu ich nieza-

le¿noci pañstwowej, a nastêpnie
w czerwcu 1940 roku do inwazji Armii Czerwonej. By³a to aneksja przez
ZSRR, a za tym sz³o przeladowanie
ludnoci pañstw ba³tyckich. Miêdzy
innymi po aneksji Litwy, wysiedlono
25 procent ludnoci litewskiej, w oparciu o s³ynn¹, ujawnion¹ póniej instrukcjê deportacyjn¹ Sierowa.

POWSZECHNE GRABIE¯E
Jesieni¹ 1939 roku Armia Czerwona wziê³a do niewoli 250 tysiêcy
¿o³nierzy, w tym oko³o 18 tysiêcy
oficerów, oko³o 7 tysiêcy ¿o³nierzy
poleg³o lub zginê³o po wziêciu do niewoli. W walkach zginê³o oko³o 3 tysiêcy ¿o³nierzy, oko³o 10 tysiêcy by³o
rannych. Dalszymi konsekwencjami
agresji ZSRR na Polskê by³y masowe represje wobec ludnoci polskiej,
pozostaj¹cej na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, grabie¿ polskiego maj¹tku narodowego i dóbr
prywatnych. W g³¹b ZSRR wywo¿ono ca³e zak³ady przemys³owe,
maszyny i instalacje fabryczne, lokomotywy, wagony, samochody
oraz inwentarz ¿ywy i martwy. Obrabowano polskie muzea, biblioteki
oraz archiwa i prywatne zbiory dzie³
sztuki. Zlikwidowano tak¿e wiele
kocio³ów trzech g³ównych wyznañ
(jednak w wiêkszoci by³y to katolickie wi¹tynie), które zamieniano na
magazyny, sk³ady, kina lub orodki
radzieckiej Ligi Bezbo¿ników  organizacji powsta³ej w 1925 roku,
która atakowa³a ateistyczn¹ propagand¹ wiarê w Boga i uczucia religijne ró¿nych grup wyznaniowych.
Zastosowano tak¿e deportacje innych grup etnicznych i represje w stosunku do ukraiñskich i bia³oruskich
dzia³aczy narodowych.
Dopiero 18 grudnia 1939 roku
rz¹d RP na uchodstwie uzna³, ¿e
zaistnia³ de facto stan wojny pomiêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Zwi¹zkiem Radzieckim.
Zdzis³aw Palewicz Jr
Przy pisaniu korzysta³em z publikacji
17 wrzenia 1939, wydanej przez Fundacjê Karta oraz Dom Spotkañ z Histori¹.
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Mieszkañcy naszego miasta Prauda w jêzyku bia³oruskim, oraz
i okolic czasami tak ma³o wiedz¹ dwa inne czasopisma w jêzyku polo wybitnych postaciach i wa¿- skim. Na ich ³amach Kalinowski
nych wydarzeniach upamiêtnio- wypowiada³ siê za uniezale¿nienych na pomnikach naszego re- niem Litwy od Rosji, powrotem do
jonu. Dlatego miesiêcznik So- federacji polsko  litewskiej,
leczniki bêdzie przypomina³ ochron¹ jêzyka bia³oruskiego oraz
Czytelnikom historiê naszych za zdecydowanymi reformami spomonumentów, osób i zdarzeñ na ³ecznymi (uw³aszczenie ch³opów,
nich upamiêtnionych.
parcelacja wielkich maj¹tków
Pomnik Konstantego Kalinow- ziemskich). By³ zwolennikiem w³¹skiego, który znajduje siê na skrzy- czenia siê ch³opów do walki zbroj¿owaniu ulic Wileñskiej i Szkolnej, nej o niepodleg³oæ.
powsta³ w 1999 roku w ramach obPo wybuchu Powstania Styczchodów 145. rocznicy wybuchu Po- niowego zaanga¿owa³ siê w twowstania Styczniowego i 170. rocz- rzenie Prowincjonalnego Komitetu
nicy urodzin Kalinowskiego. Zapro- Litewskiego w Wilnie, gdzie obj¹³
jektowa³ go Walerian Januszkiewicz. funkcjê komisarza rz¹du polskiego
Konstanty Kalinowski urodzi³
na województwo grodzieñskie.
siê w 1838 roku w MoWkrótce awansowa³ na
stowlanach ko³o
komisarza pe³nomocneGródka Litewgo na Litwê, przez co
skiego  zmar³ za
zyska³ kontrolê nad
24 marca 1864
wszystkimi jednostroku w Wilnie.
kami walcz¹cymi
Ten dziennikarz
na terenie dawi prawnik, renego Wielkiego
wolucjonista,
Ksiêstwa.
uczestnik PoZdradzony
w s t a n i a
przez jedneStyczniowego ze swych
go, jest boha¿o³nierzy, przeterem narokazany zosta³
dowym Polw rêce
ski, Bia³oruR o si i Litwy.
sjan.
Po ukoñUwiêczeniu
ziony
Szko³y
w WilFOT. Z. PALEWICZ JR
redniej
nie, naw wis³oczy w 1855 roku i po piê- pisa³ sw¹ s³ynn¹ publikacjê Zapicioletnim przebywaniu na studiach ski spod szubienicy. Skazano go
w Rosji osiad³ na powrót w guber- na karê mierci, zosta³ stracony 24
ni grodzieñskiej, gdzie zajmowa³ marca 1864 roku na Placu £ukiskim
siê prac¹ rewolucyjn¹. Zacz¹³ w Wilnie.
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FOT. K. BIERSZTAÑSKA

Patroni naszych ulic

Mickiewicz w Solecznikach
Rozpoczynamy wêdrówkê
po ulicach Solecznik. Ka¿da
z nich ma swoj¹ nazwê, chcemy
przybli¿yæ ich patronów i wydarzenia, jakie upamiêtniaj¹.
Podró¿ zaczniemy od ulicy
Adama Mickiewicza, chocia¿
nie jest to g³ówna ulica miasta, lecz ma za patrona wybitnego Polaka.
Adam Bernard Mickiewicz
urodzi³ siê 24 grudnia 1798 roku
w Zaosiu ko³o Nowogródka lub jak
podaj¹ niektóre ród³a w Nowogródku. Syn Barbary i Miko³aja.
Polski poeta, dzia³acz i publicysta
polityczny, nazywany poet¹ przeobra¿eñ. Dzi jest najbardziej znanym polskim pisarzem. W latach
dwudziestych XIX wieku przemierza³ trakt z Lidy do Wilna.
Droga by³a d³uga i mêcz¹ca, wiêc
zatrzymywa³ siê u swego przyjaciela, a ówczesnego proboszcza
parafii w Solecznikach, ksiêdza
Paw³a Hrynaszkiewicza.
Poetê z ksiêdzem musia³y
³¹czyæ szczególne zwi¹zki duchowe, o czym wiadczy nieoczekiwany wyjazd Mickiewicza w noc
wigilijn¹ do Solecznik. Koció³ sta³
wtedy na miejscu dzisiejszego
dworca autobusowego. Plebania,
w której zatrzymywa³ siê wieszcz,
dzi wci¹¿ pe³ni t¹ sam¹ funkcjê.
Najprawdopodobniej pewnego
razu widzia³ poeta w Solecznikach, na miejskim cmentarzu obrzêd Dziadów, co póniej przedstawi³ w s³ynnym dramacie.
Katarzyna Biersztañska
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