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S£OWO WSTÊPNE

Pomiêdzy polityk¹ a ekonomik¹

Spis treci

Jak wiadomo luty jest najkrótszym miesi¹cem w roku, jednak wa¿nych i ciekawych wydarzeñ w nim nie
brakowa³o. Rada Samorz¹du rejonu solecznickiego zatwierdzi³a
kryzysowy bud¿et. Nowoci¹
¿ycia kulturalnego sta³a siê ksi¹¿ka wspomnieñ d³ugoletniego kierownika rejonowej owiaty Antoniego Jankowskiego Polskie
uczenie, któr¹ napisa³ wileñski
publicysta Jan Sienkiewicz. Jak
mo¿na domyliæ siê z tytu³u, jej
wiod¹cym tematem jest polskie
szkolnictwo na Wileñszczynie, od
zakoñczenia II wojny wiatowej do
naszych dni. Czytelnik dowie siê,
jak odradza³a siê owiata polska na
Wileñszczynie, jakie przeszkody
musia³a pokonywaæ.
Nowe czasy rzucaj¹ nowe wyzwania. Dzisiaj szkolnictwo polskie
na Wileñszczynie ma siê znacznie
lepiej ni¿eli w czasach sowieckich,
g³ównie z tego powodu, ¿e o jego
rozwój dbaj¹ polskie samorz¹dy rejonów wileñskiego i solecznickiego.
Nie mniej jednak, nadal brak pewnoci co do tego, jaka bêdzie przysz³oæ wielu szkó³ polskich. Korzenie tej niepewnoci tkwi¹ w polityce i ekonomice.
Bank wiatowy i Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy zarzucaj¹
Litwie, ¿e w kraju jest zbyt du¿o
szkó³ i nauczycieli. Zdaniem bankowców, liczbê pedagogów nale¿a³oby zmniejszyæ z 38 do 20 tysiêcy.
Nie trzeba byæ geniuszem, ¿eby domylaæ siê, ¿e szukaj¹c oszczêdnoci bud¿etowych, w³adze pañstwo-

we nie zapomn¹ o owiacie. Tak siê
ju¿ sta³o. W Sejmie jest obecnie omawiany nowy projekt ustawy o owiacie, który uwzglêdnia podzia³ placówek owiatowych na szko³y pocz¹tkowe, progimnazja i gimnazja.
W gimnazjum i progimnazjum
nie mo¿e byæ klas ³¹czonych, za w
gimnazjum powinno byæ kilka równoleg³ych klas. Je¿eli taka redakcja
ustawy zostanie przyjêta, w rejonie
solecznickim wszystkie polskie szko³y podstawowe zostan¹ zdegradowane do pocz¹tkowych, za szko³y rednie do progimnazjum. Podobny los
spotka tak¿e czêæ litewskich szkó³
samorz¹dowych.
Z tym, jakie skutki mo¿e mieæ dla
rejonowej owiaty nowa ustawa, zapoznali siê w lutym, podczas wizyty
w rejonie solecznickim, cz³onkowie
komitetu owiaty, nauki i kultury Sejmu RL. Politycy byli zdumieni, ¿e
mo¿e dojæ do tego, i¿ uczeñ z Dziewieniszek w celu zdobycia matury
bêdzie musia³ codziennie pokonywaæ
ponad 30 km, doje¿d¿aj¹c do gimnazjum w Solecznikach. Pos³owie zgodnie stwierdzili, ¿e to nie dobrze i ¿e
nale¿y uwzglêdniaæ specyfikê danego regionu. Przewodnicz¹cy komitetu Valentinas Stundys owiadczy³ nawet, ¿e w regionach, które zamieszkuje mniejszoæ narodowa, nale¿y
gwarantowaæ dla niej warunki do zachowania w³asnej kultury narodowej
i to¿samoci. I w³anie tu, od gospodarki przechodzimy do polityki.
Wizycie komitetu sejmowego towarzyszy³ znany na Wileñszczynie
pose³ Gintaras Songaila. Nie jest on

cz³onkiem danego komitetu, ale
losy mieszkañców Ziemi Wileñskiej
interesuj¹ go nie mniej ni¿ tych w Gruzji (jest cz³onkiem miêdzyparlamentarnej grupy do kontaktów z Gruzj¹).
Nie zd¹¿y³a delegacja sejmowa
wróciæ z Solecznik do Wilna, a na
jednym z litewskich portali ju¿ zosta³ opublikowany apel Songaily do
w³adz republikañskich o koniecznoci opracowania dla Litwy Wschodniej specjalnego programu owiatowego. Zdaniem Songaily, reprezentuj¹cego w parlamencie litewskim konserwatywn¹ partiê, w tym
regionie kraju s¹ naciski by dzieci
sz³y uczyæ siê nie do szkó³ litewskich, lecz do szkó³ z innymi jêzykami nauczania.
Propozycja odrêbnego programu owiatowego dla Litwy
Wschodniej bardzo przypomina
rz¹dowy Program Rozwoju Litwy
Wschodniej z po³owy lat 90-tych.
Program zak³ada³ m.in. rozwój
infrastruktury i gospodarki regionu. Skoñczy³o siê wszystko na
masowym za³o¿eniu, niepodleg³ych samorz¹dom rejonowym,
szkó³ litewskich. Wówczas polityka zwyciê¿y³a kosztem ekonomiki. Czy¿by historia znowu mia³a siê powtórzyæ?
Andrzej Ko³osowski

n Bud¿et zatwierdzono, ale kryzysowy ............................................................................... 3
n Podsumowali ostatnie dwanacie miesiêcy ...................................................................... 4
n Miasto z zimorodkiem w herbie czeka na swój hymn ...................................................... 5
n Kap³an nie jest zwyk³ym urzêdnikiem .............................................................................. 7
n Przegl¹d wydarzeñ  luty ................................................................................................. 8
n Na koncercie rockowym nie bêdê zachowywa³ siê jak dwudziestolatek ........................ 10
n Fryderyka nuty nad Solcz¹ .............................................................................................. 12
n Ksi¹¿ka, na któr¹ czekalimy .......................................................................................... 13
n Miêsopust w centrum miasta ........................................................................................... 14
n Puchar Mera Rejonu w Jaszunach ................................................................................... 15

Soleczniki

2

Ok³adka: fot. archiwum

AKTUALIA
Samorz¹dowcy musz¹ w tym roku oszczêdzaæ, równie¿ na pensjach

FOT. IRENA KO£OSOWSKA

Bud¿et zatwierdzono, ale kryzysowy

Wysokoæ tegorocznego, kryzysowego bud¿etu samorz¹du rejonu solecznickiego odpowiada bud¿etowi z 2007 roku

11 lutego Rada Samorz¹du rejonu solecznickiego zatwierdzi³a rejonowy bud¿et na 2010 rok. Z 21 radnych 18 g³osowa³o za
przyjêciem planu finansowego, trzech wstrzyma³o siê od g³osu.
Tegoroczny bud¿et samorz¹du rejonu solecznickiego bêdzie wynosi³ blisko 67 mln litów, jest to prawie o 11,5 mln mniej, ni¿ w
roku ubieg³ym.

O

tym, ¿e nowy bud¿et, w porównaniu z ubieg³ymi latami,
bêdzie bardzo niski, radni wiedzieli jeszcze wczeniej. Projekt bud¿etu rejonowego by³ omawiany w komitetach i frakcjach
Rady. Wszyscy zgodnie nazywali bud¿et kryzysowym.
W roku ubieg³ym do bud¿etu
rejonowego nie wp³ynê³o oko³o
6 mln litów planowanych dochodów, co skutkowa³o zwiêkszeniem
poziomu zad³u¿enia samorz¹du
solecznickiego.
Jelena Uljanowicz, kierownik
Wydzia³u Finansów i Bud¿etu Administracji samorz¹du rejonu solecznickiego, przedstawiaj¹c Radzie
projekt nowego bud¿etu nie kry³a,
¿e bêdzie on wymaga³ nadzwyczajnych oszczêdnoci.
 ¯eby zoptymalizowaæ wydat-

ki bud¿etowe, fundusze p³ac zarobkowych wszystkich placówek samorz¹dowych planuje siê zmniejszyæ
rednio o 8,5 proc. Maksymalnie zostan¹ okrojone wydatki zwi¹zane
z prowadzeniem prac biurowych.
Tegoroczny bud¿et rejonowy jest
wyj¹tkowo oszczêdny  mówi Jelena Uljanowicz.
Zdaniem mera Zdzis³awa Palewicza, tegoroczny bud¿et rzeczywicie nie odpowiada ¿yciowym potrzebom rejonu solecznickiego.
 Musimy sobie ¿yczyæ, aby
t e n b u d ¿ e t z o s t a ³ w y k o n a n y,
choæ w dobie kryzysu wykonanie nawet tak skromnego bud¿etu bêdzie bardzo nie³atw¹ sztuk¹
 powiedzia³ po g³osowaniu
Zdzis³aw Palewicz.
Wysokoæ tegorocznego bud¿etu to dok³adnie 66 mln 838

tys. litów, z czego 25 mln 504
tys. to wp³ywy z tytu³u podatków
oraz 1 mln 679 tys. litów z tytu³u innych dochodów. 36 mln litów bêd¹ stanowiæ dotacje z bud¿etu pañstwowego. Podobnie
jak i w latach ubieg³ych najwiêcej rodków bud¿etowych (59
proc., 39 mln 316 tys. litów) zaplanowano wydaæ na potrzeby
rejonowej owiaty. W porównaniu z rokiem ubieg³ym jest to
mniejsza kwota, poniewa¿ decyzj¹ rz¹du koszyk uczniowski
zosta³ zmniejszony z 3774 litów
do 3310 litów. Bud¿et placówek
kulturalnych bêdzie wynosi³ 2
mln 680 tysiêcy litów, 2 mln
413 tys. litów zostanie przeznaczonych na wydatki gospodarki komunalnej.
W nowym bud¿ecie zak³ada siê
jedynie wzrost wydatków na politykê socjaln¹ i organizacjê prac
publicznych. Poziom bezrobocia
w rejonie solecznickim w lutym wynosi³ 17,4 proc. i by³ jednym z najwy¿szych w kraju. Z miesi¹ca na
miesi¹c w rejonie wzrasta liczba
Luty 2010
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Nie mo¿na czekaæ a¿ kryzys siê skoñczy, ju¿ teraz trzeba szukaæ rozwi¹zañ

Podsumowali ostatnie
dwanacie miesiêcy
Nie da siê wygraæ wyborów tylko has³em Jestemy Polakami.
Musz¹ byæ odnawiane szko³y, potrzebne s¹ dobre drogi, owietlenie wsi. I nie mo¿e byæ obietnic bez pokrycia  uwa¿a pose³
Leonard Talmont.
S³owa te pad³y podczas rocznej
konferencji Akcji Wyborczej Polaków
na Litwie, która odby³a siê 5 lutego
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Wziê³o w niej udzia³ blisko 300
dzia³aczy: pos³owie na Sejm, merowie, kierownicy i pracownicy administracji samorz¹dów, radni, starostowie, prezesi i wiceprezesi kó³
AWPL. Prezesi oddzia³ów terenowych z³o¿yli sprawozdania z wykonania programu wyborczego.
AWPL rz¹dzi w rejonie solecznickim ju¿ pi¹t¹ kadencjê. Leonard
Talmont, zabieraj¹c g³os w imieniu
solecznickiego oddzia³u partii, poinformowa³, ¿e wiele postulatów z
programu wyborczego zosta³o wykonanych. Szko³y i przedszkola s¹
remontowane, w 2008 r. na ten cel
przeznaczono prawie 9 mln litów, w
2009  7 mln litów; odnawiane s¹
biblioteki, orodki kultury, budynki
starostw; remontowane s¹ drogi, ponadto samorz¹d pozyskuje rodki
finansowe z funduszy unijnych i
pañstwowych. Z programu Projekt

górnego basenu rzeki Niemen, I pakiet, I etap samorz¹d pozyska³ ok.
20 mln litów na modernizacjê i budowê wodoci¹gów, kanalizacji i
oczyszczalni cieków. Co roku oko³o jednego tysi¹ca uczniów wyje¿d¿a na kolonie za granicê, nie tylko do Polski, równie¿ do Niemiec i
Francji. Rejon solecznicki zosta³ w
2008 r. wyró¿niony dyplomem Rady
Europy za promowanie idei europejskiej i wspó³pracê z partnerami z
Unii Europejskiej.
Zdaniem Zdzis³awa Palewicza,
mera rejonu solecznickiego, podczas
kryzysu gospodarczego w³adze samorz¹dów musz¹ mieæ cis³y kontakt z
mieszkañcami, nie baæ siê rozmawiaæ
o problemach i wys³uchaæ krytykê.
 Trudno jest spojrzeæ w oczy
cz³owiekowi, który mia³ pracê i j¹
straci³. Nie mo¿na jednak czekaæ a¿
kryzys siê skoñczy, lecz ju¿ teraz
wspólnie, radz¹c siê z mieszkañcami, szukaæ najlepszych rozwi¹zañ 
uwa¿a Zdzis³aw Palewicz.
Barbara Sosno

FOT. JERZY KARPOWICZ

mieszkañców, którym przys³uguje
pomoc socjalna. W lutym br. na
wyp³atê zasi³ków socjalnych dla
1422 rodzin z bud¿etu rejonowego zosta³o przeznaczonych 737524
litów. Dla porównania, w styczniu
2009 roku zasi³ki socjalne w rejonie otrzymywa³o tylko 447 rodzin.
W tegorocznym bud¿ecie na
ochronê socjaln¹, wyp³atê ró¿nego rodzaju zasi³ków zaplanowano
przeznaczyæ 12 mln litów, co jest
o 1 mln 807 tys. litów wiêcej ni¿
przed rokiem. Jednak ju¿ teraz wiadomo, ¿e ta kwota nie wystarczy
do koñca roku. Samorz¹d solecznicki wysy³a do rz¹du litewskiego
listy z prob¹ wyasygnowania
wiêkszych kwot na wykonywanie
przez niego delegowanych fukcji
dotycz¹cych polityki socjalnej. Podobna sytuacja, z brakiem rodków
na zasi³ki socjalne, by³a i w ubieg³ym
roku. Wówczas samorz¹d, z opónieniem, ale otrzyma³ dofinansowanie. Na organizacjê, wspólnie z Rejonow¹ Gie³d¹ Pracy, prac publicznych w roku bie¿¹cym, samorz¹d
bêdzie móg³ przeznaczyæ 398 tys.
litów, czyli o 40 tys. litów wiêcej
ni¿eli w roku ubieg³ym.
Po raz pierwszy w ci¹gu
ostatnich lat, w bud¿ecie rejonowym nie zaplanowano ani centa
na politykê inwestycyjn¹, co
jednak nie znaczy, ¿e samorz¹d
rezygnuje z jej prowadzenia.
W roku bie¿¹cym samorz¹d solecznicki ma zamiar realizowaæ
kilkanacie europejskich projektów inwestycyjnych, pozyskuj¹c
ws p a r c i e f i n a n s o w e n a o g ó ln ¹ k w o t ê o k o ³ o 2 0 m l n litów.
W wiêkszoci projektów udzia³
samorz¹du bêdzie stanowi³ 15
proc., pozosta³e rodki bêd¹ pochodziæ z europejskich funduszy
strukturalnych. Pieni¹dze potrzebne do udzia³u w programach europejskich samorz¹d
solecznicki planuje zdobywaæ
przez zaci¹ganie kredytów bankowych.
Andrzej Ko³osowski

SPO£ECZEÑSTWO

Miasto
z zimorodkiem
w herbie czeka
na swój hymn
Bia³a Waka mieci siê na
skraju Puszczy Rudnickiej, na
prawym brzegu rzeki Waki. W
przesz³oci tereny te nale¿a³y do
Radziwi³³ów i Oskierków, a od
XIX wieku do £êskich. Puszcza
Rudnicka by³a wiadkiem toczonych przez powstañców z 1831
roku i 1863 roku bitew z armi¹
carsk¹. Podczas II wojny wiatowej ukrywali siê w niej ¿o³nierze
Armii Krajowej i sowieccy partyzanci. Miejsca te upamiêtniaj¹
rzeby  dzie³a miejscowego rzebiarza Edwarda Kurkiañca.

WSZYSTKO ZACZÊ£O SIÊ
OD TORFU

Miasteczko nazywane pocz¹tkowo od pobliskiej wsi ¯egaryno 
Nowe ¯egaryno (Naujoji agari.
ne), nastêpnie  Strojka, powsta³o
w 1950 roku, kiedy w okolicy podjêto eksploatacjê olbrzymich z³ó¿
torfu. Zatrudnieni przy wydobywaniu torfu robotnicy wynajmowali
pokoje u gospodarzy w s¹siednich
wsiach, stopniowo w Bia³ej Wace
zaczê³y powstawaæ domy mieszkalne: najpierw drewniane baraki, nastêpnie murowane bloki wielomieszkaniowe. W 1958 roku nowej
miejscowoci nadano nazwê Bia³a
Waka. Szeæ lat temu do Bia³ej
Waki do³¹czone zosta³y wsie ¯egaryno, Stare Macele, Rudnia, Giria,
kilka innych mniejszych i tak po-

FOT. ARCHIWUM

Jedna z najm³odszych miejscowoci w rejonie solecznickim,
obchodzi w tym roku 60-lecie

Dawni mieszkañcy Bia³ej Waki

wsta³a gmina wiejska o powierzchni 66 kilometrów kwadratowych.
Mieszka tu ok. 1400 osób. Wiêkszoæ z nich to Polacy (63 proc.),
19 proc. bia³owaczan to Litwini,
12 proc. stanowi¹ Rosjanie, a 3 proc.
Bia³orusini. Miasteczko zak³adali
ludzie ró¿nych narodowoci.
 Od pocz¹tku, niezale¿nie od
narodowoci ludzie ¿yli tutaj w zgodzie, pomagali sobie nawzajem,
wspierali siê i wspólnie budowali
miasto w miejscu, gdzie jeszcze
niedawno szumia³a puszcza 
.
.
wspomina Adele Zieniene, emerytowana nauczycielka, za³o¿ycielka
miejscowego muzeum krajoznawczego i laureatka konkursu Cz³owiek Bia³ej Waki 2009.
Piêæ lat po za³o¿eniu Bia³ej
Waki, w 1955 roku powsta³a szko³a siedmioletnia rosyjsko-litewska,
dopiero w 1980 roku, po zamkniêciu szko³y w Mikaszunach, powsta³a pierwsza polska klasa. Z czasem
szko³a siê rozbudowa³a, w 1992
roku szko³a litewska oddzieli³a siê
i odt¹d s¹ tu dwie szko³y rednie:
polska im. Elizy Orzeszkowej i litewska ilo oraz pion z klasami
rosyjskimi.
Rozkwit miasteczka przypada na
lata 80. ubieg³ego stulecia. Przemys³owa eksploatacja z³ó¿ torfu sz³a
wówczas pe³n¹ par¹, ówczesny dyrektor Vytas Vedrickas dba³ nie tylko o przedsiêbiorstwo, ale te¿ o roz-

wój miasteczka, o dobrobyt mieszkañców. To w³anie za jego spraw¹
do Bia³ej Waki trafi³ obecny starosta Gienadij Baranowicz, który ponad 17 lat kierowa³ miejscowym
Domem Kultury, by³ te¿ animatorem
licznych przedsiêwziêæ sportowych,
a od 4 lat jest gospodarzem gminy.
Z inicjatywy Gienadija Baranowi.
.
cza i nauczycielki Adele Zieniene,
w Domu Kultury powsta³o muzeum,
w którym zgromadzono ok. 2 tys.
eksponatów.
 Ekspozycje muzealne, to przede
wszystkim dziewiêtnasto i dwudziestowieczne przedmioty u¿ytkowe
mieszkañców tych okolic, prasa,
zdjêcia, obszerne materia³y o krzy¿ach i kapliczkach rejonu, zebrane
podczas ekspedycji etnograficznych
.
.
 wylicza Adele Zieniene.
Bia³owackie torfowisko nie jest
ju¿ miejscem pracy wiêkszoci
mieszkañców. Tam, gdzie w koñcu
ubieg³ego stulecia wydobywano
torf, obecnie s¹ stawy hodowlane.
Bia³a Waka s³ynie dziêki nim z karpi, karasi i szczupaków.

POWIÊCONA BÊDZIE
FLAGA I HERB

Jubileuszowy dla Bia³ej Waki
rok bêdzie obfitowaæ w ró¿ne wydarzenia: odbêdzie siê sporo imprez
kulturalnych, sportowych, edukacyjnych. Plan obchodów przygotowuje komitet organizacyjny powo³any
Luty 2010

Soleczniki

5

FOT. ARCHIWUM

SPO£ECZEÑSTWO

Muzeum etnograficzne w Bia³ej Wace

sporód pracowników starostwa,
przedstawicieli organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na terenie gminy,
spo³eczników.
 Mia³em obawy o to, jaka bêdzie reakcja na nasz¹ propozycjê
zorganizowania wspólnie obchodów
 mówi starosta Gienadij Baranowicz.  Cieszy nas to, ¿e odzew by³
natychmiastowy. ¯adna z firm dzia³aj¹cych na terenie gminy, do których
zg³osilimy siê z prob¹ o do³¹czenie do organizacji imprez i o wsparcie, nie odmówi³a nam.
Pierwsze imprezy ju¿ siê odby³y. 16 lutego w Domu Kultury
otwarta zosta³a wystawa rysunków
Witalija Banulewicza, ucznia Szko³y redniej im. E. Orzeszkowej.
Wtedy te¿ mia³a miejsce prezentacja ksi¹¿ki poezji i prozy nauczycielki Szko³y redniej ilo  Aury
. Ties
- .
Laurinavièiute-Varneliene
riba. Ilustracje do tego wydania
wykona³ Witalij Banulewicz.
Kolejne przedsiêwziêcia s¹ zaplanowane wspólnie ze szko³ami i Domem Kultury. Bêd¹ m.in. tradycyjne
obchody Konstytucji 3 Maja na sportowo: Wiosenne wiêto Sportu i 22.
bieg Bia³a Waka  Rudniki  Bia³a
Waka. Na 29 maja zaplanowano
imprezê oficjaln¹ i festyn dla
wszystkich mieszkañców. Tego
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dnia, podczas uroczystej mszy wiêtej zostanie powiêcona flaga i herb
Bia³ej Waki. Dekret o herbie prezydent Valdas Adamkus podpisa³
w czerwcu 2009 roku. Na zielonym
tle, symbolizuj¹cym Puszczê Rudnick¹, zosta³ umieszczony zimorodek trzymaj¹cy w szponach
rybê z przep³ywaj¹cych przez
puszczê rzek Mereczanki i Wisiñczy.
Autorem herbu jest malarka Laima
Ramoniene. Herb zostanie umiesz-

Gmina w internecie

Gmina bia³owacka jako
pierwsza w rejonie za³o¿y³a
w³asn¹ stronê internetow¹:
www.baltojivoke.lt. Jest tam opisana historia miejscowoci, informacje o dzia³aj¹cych na terytorium gminy placówkach edukacyjnych, kulturalnych, firmach,
aktualne informacje z ¿ycia gminy. Strona powsta³a z inicjatywy
pracowników starostwa i jak
mówi Gienadij Baranowicz, ju¿
siê sprawdza  mieszkañcy chêtnie zagl¹daj¹ na stronê, kontaktuj¹ siê z nim za porednictwem
poczty elektronicznej, sk³adaj¹
ró¿ne propozycje. Strona jest
równie¿ ród³em informacji na
temat imprez 60-lecia.

czony w starostwie, szko³ach, innych instytucjach samorz¹dowych
na terenie gminy.
Starocie marzy siê, ¿e podczas
jubileuszowej uroczystoci, po raz
pierwszy zabrzmi hymn miasteczka.
Konkurs na stworzenie hymnu og³oszono niedawno, a ju¿ zg³aszaj¹ siê
zainteresowani. 29 maja odbêdzie
siê te¿ wielki festyn z koncertami
i ró¿nymi atrakcjami dla mieszkañców. Na uroczystoæ zostan¹ zaproszeni nie tylko obecni, równie¿ byli
mieszkañcy, którzy Bia³¹ Wakê budowali, tworzyli jej obecne oblicze.
 Chcemy ich uhonorowaæ, nagrodziæ, dlatego po ka¿dej imprezie
wrêczane s¹ listy dziêkczynne osobom zas³u¿onym dla naszego miasteczka  mówi starosta.
Trwaj¹ intensywne prace przy
sporz¹dzaniu listy osób, które
mieszka³y w Bia³ej Wace, stawia³y
tu pierwsze kroki w karierze zawodowej, a teraz s¹ rozproszone po ca³ym kraju, lub mieszkaj¹ poza granicami Litwy.
 Bardzo siê przydaje nam nasze muzeum, zgromadzone tam materia³y s¹ kopalni¹ wiedzy o pocz¹tkach miasteczka i ludziach  podkrela Gienadij Baranowicz.
Projekt powiêcony historii miasteczka realizuje równie¿ Dom Kultury, m³odzie¿ zbiera i spisuje wspomnienia starszych mieszkañców.
Gmina bia³owacka od kilku
lat wspó³pracuje z Zudzia³owem,
przyjaciele z Polski oczywicie
zostan¹ zaproszeni na obchody
60  lecia. Planowane s¹ te¿ wyjazdy miejscowej m³odzie¿y do
Polski na zawody sportowe i wypoczynek na morzem.
Wkrótce ma siê rozpocz¹æ remont Domu Kultury. Obecnie
przygotowywany jest projekt
techniczny. Koszt planowanych
robót wyniesie ponad 2 mln litów.
Starostê bardzo te inwestycje
ciesz¹, z innej strony  trochê niepokoi, jak siê udadz¹ imprezy organizowane w plenerze, czy pogoda nie zawiedzie.
Barbara Sosno

RELIGIA
Z wielu powodów ludzie przestêpuj¹ progi kancelarii, tu czêsto nastêpuje pierwszy od wielu
lat kontakt z ksiêdzem

Kap³an nie jest
zwyk³ym urzêdnikiem
Zdarza siê, ¿e odwiedzaj¹ nas równie¿ ludzie obojêtni na sprawy wiary chrzecijañskiej lub niewierz¹cy. Kap³an swoj¹ pos³ugê
zawsze dostosowuje do codziennych spraw ¿ycia parafian, by dawaæ im na swój sposób Chrystusa w radach, pouczeniach i zachêtach. Ka¿dy cz³owiek przychodz¹cy do kancelarii powinien wiedzieæ,
¿e nie jest to tylko biuro ksiêdza  urzêdnika, gdzie za pieni¹dze
wszystko mo¿na za³atwiæ.

W

FOT. INTERNET

dzisiejszych czasach, gdy
tempo ¿ycia jest doæ szybkie i podlega ci¹gle zmianom, w pracy kancelarii nie mo¿e byæ chaosu
i spontanicznoci. W widocznym
miejscu umieszczona jest informacja o godzinach przyjêæ interesantów, ponadto podany jest numer
telefonu dy¿urnego kap³ana,
b¹d proboszcza parafii. Godziny pracy kancelarii musz¹ byæ
dostosowane do potrzeb parafii
oraz mo¿liwoci kap³anów, którzy wykonuj¹ równie¿ inne obowi¹zki. Atmosfera w kancelarii
nie mo¿e byæ urzêdowa, ale musi
przemawiaæ mi³¹ prostot¹ i niejako zapraszaæ do rozmowy.
Pierwszy kontakt, pierwsze s³owa, pozdrowienie mo¿e zachêciæ,
ale mo¿e te¿ odstraszyæ przychodz¹c¹ osobê. Czasami my, ksiê¿a,
s³yszymy na przywitanie grzeczne

dzieñ dobry. Jest to grzeczne,
wieckie pozdrowienie. Ale naprawdê nie pasuje, by cz³owiek tak siê
zwraca³ do kap³ana. S¹ przecie¿
pewne zwyczaje i formy kultury
w Kociele, które trzeba zachowaæ. Ksi¹dz musi jednak spokojnie
przyj¹æ i to dzieñ dobry, by nie
popsuæ pierwszego wra¿enia i spróbowaæ nawi¹zaæ kontakt. Tak¿e spokojnie musimy przyj¹æ zwracanie
siê per pan. Trudno od ateisty wymagaæ chwalenia Pana Boga. A jednak jaki powód sprowadzi³ tak¹
osobê do kancelarii i nale¿y to wykorzystaæ, aby przybli¿yæ mu Ewangeliê. Jednak szacunek winien byæ
obustronny, parafianin tak¿e winien
okazaæ szacunek poprzez chrzecijañskie przywitanie siê, jasne przedstawienie intencji.
Najczêstszy powód wizyt w kancelarii parafialnej, to zamówienie
mszy wiêtej w czyjej intencji oraz
sprawa za³atwiania sakramentów
wiêtych. Dla osób,
które w ¿yciu zb³¹dzi³y, jest to bardzo
czêsto szansa powrotu do Kocio³a.
 Chcia³bym zakupiæ Mszê wiêt¹,
ile kosztuje?  pytaj¹ nas niektórzy.
Przecie¿ kancelaria lub zakry-

stia, to nie bazar, na którym handluj¹ przekupnie. Z drugiej strony
rozumiem, ¿e nie wszyscy, którzy
w ten sposób siê do nas zwracaj¹,
maj¹ z³e intencje. Sprawa op³at
jest delikatna, dlatego jest to najczêciej dobrowolna ofiara. Jednak winnimy zrozumieæ sens tej
pieniê¿nej ofiary.
Wielkoæ ofiary winna byæ zale¿na od sytuacji materialnej osoby,
a tak¿e od poczucia odpowiedzialnoci za w³asn¹ parafiê. Ksi¹dz ma
obowi¹zek poinformowaæ, ¿e ofiary s¹ przeznaczane na ró¿ne cele lub
potrzeby duszpasterskie, charytatywne i materialne parafii.
Wybieraj¹c siê do ksiêdza, trzeba byæ te¿ wiadomym czasu, jaki
kap³an musi nam powiêciæ. Musimy pamiêtaæ, ¿e niektórych spraw
nie mo¿na za³atwiæ w piêæ minut
przed msz¹ wiêt¹, a przecie¿ kap³an musi jeszcze przygotowaæ siê
do Eucharystii.
W kancelarii z ró¿nymi ludmi
i z wieloma ich ¿yciowymi problemami spotyka siê ksi¹dz. Zawsze
powinien on byæ stró¿em bo¿ego
prawa i roztropnym wykonawc¹
przepisów Kocio³a, gdy¿ w przeciwnym razie bêdzie lepym przewodnikiem lepych. Parafianin,
którego proba nie zosta³a pozytywnie rozpatrzona, musi zrozumieæ, ¿e czasami odmowa wynika
z troski o dobro duchowe tego cz³owieka, a tak¿e w poszanowaniu
Ewangelii i przykazañ.
Ks. Lic. Miros³aw Dowda
Luty 2010
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AKTUALIA

Przegl¹d wydarzeñ  luty
4 W ci¹gu ca³ego miesi¹ca w kocio³ach naszego rejonu by³y odprawiane msze dziêkczynne z okazji
og³oszenia przez Radê Samorz¹du
Aktu Intronizacji Chrystusa Króla:

2 lutego  w Dajnowie, 7 lutego 
w Jaszunach, 13 lutego  w Podborzu, 14 lutego  w Butrymañcach,
28 lutego w Kamionce.

4 5 lutego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odby³a siê roczna
konferencja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Wziêli w niej udzia³
dzia³acze AWPL, merowie, radni,
staroci i ich zastêpcy ze wszystkich rejonów Wileñszczyzny, w tym
 z rejonu solecznickiego. Sprawozdanie z dzia³alnoci solecznickiego
oddzia³u partii z³o¿y³ przewodnicz¹cy, pose³ Leonard Talmont.
4 5 lutego w Solecznickiej
.
Szkole redniej Santarves odby³y
siê rejonowe eliminacje
21. Olimpiady Jêzyka Litewskiego. W gronie laureatów olimpiady rejonowej s¹: Elwira Timachowicz z Gimnazjum w Ejszyszkach, Justyna Kolendo z Gimnazjum im. J.
niadeckiego w Solecznikach, Barbara A¿elionis z
Gimnazjum w Ejszyszkach, Pawe³ Bogdziewicz
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z Butrymañskiej Szko³y redniej im.
A. Krepsztul i Gra¿yna Rutkiewicz
ze Szko³y redniej im. E. Orzeszkowej w Bia³ej Wace.

4 6 lutego pi³karze z Bia³ej
Waki oraz Ejszyszek wziêli udzia³
w I Miêdzynarodowym Turnieju Pi³karskim w Sokó³ce. Zaproszenie dostali od jednego z organizatorów 
Stanis³awa Fiedorowicza, wójta
Szudzia³owa. Z Szudzia³owem Bia³a Waka wspó³pracuje od kilku lat.
W maju 2008 roku zosta³o podpisane porozumienie o wspó³pracy w dziedzinie kultury i sztuki, sportu i turystyki, nauki i owiaty, gospodarki i ochrony rodowiska, pomocy
charytatywnej oraz wymiany sportowej, wypoczynkowej, kulturalnej
i naukowej m³odzie¿y.
4 11 lutego odby³o siê posiedzenie Rady Samorz¹du. Na porz¹dku
obrad by³o ok. 40 pytañ. Zosta³y zatwierdzone programy dzia³alnoci
wszystkich starostw na rok 2010 oraz
bud¿et rejonu. Rada zatwierdzi³a program robót publicznych, program remontu i budowy dróg na lata 2010 
2011 i program melioracji.
4 W dniach 11-12 lutego w Gimnazjum im. Jana niadeckiego w Solecznikach odby³y siê rejonowe
eliminacje 21. Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego. W eliminacjach wziê³o udzia³ 11 reprezentantów szkó³ rednich i gimnazjów re-

jonu. Komisja wy³oni³a szeæ laureatek, które w marcu wezm¹ udzia³
w olimpiadzie republikañskiej. S¹ to
El¿bieta Aleksandrowicz i Weronika Budrewicz z Jaszuñskiej Szko³y
redniej im. M. Baliñskiego, Eliza
Paszkiewicz i Bo¿ena ¯y³o z Turgielskiej Szko³y redniej im. P. Brzostowskiego, Jolanta Kury³o z Gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach i Barbara Waskiewicz z Gimnazjum w Ejszyszkach. Uczestnicy i laureaci otrzymali dyplomy,
nagrody ksi¹¿kowe i pieniê¿ne oraz
kalendarze z ilustracjami kocio³ów
rejonu ufundowane przez samorz¹d
rejonu solecznickiego oraz solecznicki oddzia³ Zwi¹zku Polaków na Litwie.

4 14 lutego w kociele w Taboryszkach zosta³a odprawiona
msza w. w pierwsz¹ rocznicê w³¹czenia do kalendarza liturgicznego wspomnienia o b³ogos³awionym Michale Sopoæce, przewodniku duchowym w. Faustyny. W latach 1914-1918 w kociele taboryskim ksi¹dz Micha³ Sopoæko
pe³ni³ pos³ugê jako wikariusz.
By³a to jego pierwsza praca po
ukoñczeniu seminarium duchownego w Wilnie. W padzierniku
2008 r. w kociele w Taboryszkach
zosta³a ods³oniêta tablica informacyjna upamiêtniaj¹ca b³ogos³awionego ksiêdza Micha³a Sopoækê,
ufundowana przez gminê Juchnowiec Kocielny ko³o Bia³egostoku.
4 D³ugi weekend (12-16 lutego)
up³yn¹³ w rejonie solecznickim na
zabawach walentynkowych i zapustowych. Bawiono siê w Kamionce,
Dziewieniszkach, Dajnowie, Podborzu, Kolenikach, Jaszunach oraz Solecznikach. W Podborzu podczas zabawy zapustowej zostali uhonorowani zwyciêzcy og³oszonego w okresie
wi¹t Bo¿ego Narodzenia konkursu
wi¹tecznych dekoracji budynków,

AKTUALIA

4 16 lutego w orodku imprez

w Bia³ej Wace otwarta zosta³a wystawa rysunków ucznia Szko³y redniej im. E. Orzeszkowej Witalija Banulewicza. Odby³a siê równie¿ prezentacja ksi¹¿ki poezji i prozy nauczycielki Szko³y redniej ilo Aury
.
.
Laurinavièiute-Varneliene ,,Ties riba.
Ilustracje do tego wydania wykona³
Witalij Banulewicz. By³o to jedno z
przedsiêwziêæ cyklu imprez powiêconych 60-leciu Bia³ej Waki.

4 Solecznicki Urz¹d Pracy

przeniós³ siê do nowej siedziby. Dotychczas zajmowa³ czêæ pomieszczeñ w budynku samorz¹du. Obec-

nie interesanci s¹ przyjmowani w
budynku przy ul. Architektu 4, zbudowanym ze rodków unijnych. Budowa trwa³a 10 miesiêcy. Budynek
jest funkcjonalny, zosta³ zaprojektowany z myl¹ równie¿ o osobach
poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajduje siê centrum informacji zawodowej i konsultacji oraz sala komputerowa z baz¹
danych Krajowej Gie³dy Pracy. Drugie i trzecie piêtro zajmuj¹ pracownicy Urzêdu Pracy.
,

domów, okien, balkonów, wystaw.
4 16 lutego w Solecznikach odby³a siê uroczystoæ z okazji wiêta Odrodzenia Pañstwa Litewskiego. W kociele pw. w. Piotra zosta³a odprawiona msza wiêta. Przez
centrum miasta przemaszerowa³a
kompania wojskowa, na placu samorz¹dowym odby³o siê uroczyste
wci¹gniêcie flagi pañstwowej na
maszt. W Solecznickim Centrum
Kultury mo¿na by³o obejrzeæ wystawê broni, skosztowaæ ¿o³nierskiej
kaszy, odby³ siê te¿ koncert zespo³u
folklorystycznego Voruta.

4 20 lutego w 78. rocznicê urodzin Anny Krepsztul w Taboryszkach odby³a siê uroczystoæ powiêcona pamiêci malarki
ludowej. W taboryskim
kociele pw. Micha³a
Archanio³a odprawiona
zosta³a msza wiêta, nastêpnie przyjaciele, bliscy, s¹siedzi zgromadzili siê w dzia³aj¹cym w
szkole muzeum Anny
Krepsztul. Zosta³ wywietlony film dokumentalny Józefa Wierzby opowiadaj¹cy koleje losu artystki, siostra
malarki Danuta Mo³oczko odczyta³a fragmenty listów
pisanych do brata.
Muzeum Anny Krepsztul w Taboryszkach zosta³o otwarte w padzierniku 2008 r., jest czynne codziennie oprócz niedzieli i poniedzia³ku. Niestety pomieszczenia s¹
niewielkie, nie da siê w nich wyeksponowaæ wszystkich prac.

Anna Krepsztul stworzy³a ponad
3,5 tys. prac, wykazuj¹c niezwyk³y
hart i si³ê ducha, gdy¿ przez wiele
lat by³a przykuta do ³ó¿ka i wózka
inwalidzkiego. Nale¿a³a do najciekawszych i najbarwniejszych postaci Wileñszczyzny. Jej niez³omna
wola, pogoda ducha, otwartoæ na
wiat, mimo choroby, by³y wzorem
dla wielu, g³ównie m³odych osób,
które licznie j¹ odwiedza³y. Rada Samorz¹du rejonu solecznickiego
nada³a jej w 2005 r. tytu³ honorowego obywatela rejonu.

4 W dniach 26-28 lutego delegacja rejonu solecznickiego przebywa³a w Olsztynie. W Urzêdzie Miasta odby³o siê spotkanie z prezydentem Piotrem Grzymowiczem.
W programie by³y wizyty w Zespole Szkó³ Budowlanych, Multimedialnej Bibliotece Planeta 11, Planetarium Astronomicznym. Przedstawiciele solecznickiego samorz¹du wziêli udzia³ w niedzielnej
mszy wiêtej w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwa³dzie.
4 28 lutego w Ejszyszkach na
placu targowym odby³ siê kiermasz

Kaziukowy, zorganizowany przez
Dom Polski w Ejszyszkach, Ejszyski Orodek Kultury, Towarzystwo
Mi³oników Ziemi Ejszyskiej i starostwo. Kiermasz odby³ siê po raz
9. Rzemielnicy z rejonu solecznickiego i ca³ej Litwy sprzedawali wyroby z drewna, wikliny, s³omki, by³y
palmy i pierniki.
Barbara Sosno
Luty 2010
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SYLWETKA
Józef Rybak  pierwszy mer rejonu solecznickiego, obecnie
wicedyrektor administracji samorz¹du  obchodzi³ w lutym jubileusz piêædziesiêciolecia. Ceniony polityk, szczêliwy m¹¿ i
ojciec w przedzieñ jubileuszu udzieli³ wywiadu.

Urodzi³ siê Pan w Butrymañcach...
Mama i ojciec, Leonarda i Adolf
Rybakowie, równie¿ przez ca³e
¿ycie mieszkali w tej miejscowoci.
Mama pracowa³a w krawiectwie.
By³a wziêt¹ krawcow¹, po ukoñczeniu polskiej przedwojennej szko³y
krawiectwa w Wilnie. Ojciec ca³y
czas pracowa³ w miejscowym sowchozie. Mam dwóch starszych braci, Czes³awa i Eugeniusza, miêdzy
nami jest trzynacie i piêtnacie lat
ró¿nicy. W dzieciñstwie by³em bardzo dopieszczany, dlatego bardzo
mi³o wspominam tamte lata. Mo¿e
jest to jednak cech¹ dojrza³oci, ¿e
patrzy siê z nostalgi¹ w odleg³e czasy, ale raczej tak by³o naprawdê.
Moi starsi bracia pok³adali bardzo
wiele wysi³ku, by pewne rzeczy,
które na wsi by³y trudno osi¹galne
by³y dla mnie w zasiêgu rêki. Butrymañska szko³a, do której uczêszcza³em, by³a naprawdê wietn¹.
Pracowali w niej fantastyczni nauczyciele. Nie by³a to ani bogata,
ani du¿a szko³a, ale cechowa³a j¹
charakterystyczna wiê. Mia³em
wietnych pedagogów, którzy nie
stawiali wy³¹cznie na to, ¿eby
uczeñ nauczy³ siê dzisiejszej lekcji, ale potrafili opracowaæ ca³y
system zg³êbiania wiedzy. Kto
chcia³, z tego korzysta³. Mimo panuj¹cego wówczas ustroju nigdy
nie by³a to szko³a sowiecka, tylko
polska. Jestem o tym przekonany,
mo¿e dlatego, ¿e wychowawczyni¹
by³a polonistka, Pani Janina Sakson, dzi ju¿ emerytka, mieszkaj¹-
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ca w Wilnie. Bardzo dba³a o patriotyzm wród wychowanków.
Czy to w³anie ta sympatyczna
atmosfera w szkole, zadecydowa³a o wyborze kierunku studiów?
Tak, chocia¿ mój wybór polonistyki zaszokowa³ wielu ludzi. Co
poniektórzy do dzi mi wypominaj¹, ¿e by³ nietrafny. Nigdy nie
mia³em k³opotów z nauk¹, dlatego
bliscy potraktowali to w ten sposób, ¿e ch³opak poszed³ na ³atwiznê. Wbrew opiniom, by³ to wybór
ca³kiem wiadomy, no i mam z tej
okazji kolejne piêkne wspomnienia
z lat studenckich, poniewa¿ pozna³em sporo ludzi, moich wyk³adowców, których naprawdê wysoko ceniê. Wród nich byli Pan Ciechanowicz, Pan Rakicki i Pani Niedwiecka. wietni wyk³adowcy
przedwojennej generacji, którzy
w czasach sowieckich byli zupe³nie niesowieccy. Mo¿na z nimi by³o
rozmawiaæ na wiele ró¿nych tematów, nawet tak zwanychtabu. Potem by³y jeszcze drugie studia, prawo i zarz¹dzanie.
Po zdobyciu dyplomu w 1983
roku zostaje Pan dyrektore m
szko³y podstawowej w Wersoce.
By³ tam bardzo m³ody zespó³ pedagogiczny, w zasadzie moi rówienicy. Po dwóch latach przenios³em
siê do szko³y w Kolenikach, w 1987
roku  do Solecznik, jako kierownik
Wydzia³u Kultury. Wszystkie te wybory by³y tylko porednio z mojej
woli, bo aparat sowiecki pracowa³
bardzo sprawnie, nie mo¿na siê by³o
wobec niego sprzeciwiaæ.

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Na koncercie rockowym
nie bêdê zachowywa³
siê jak dwudziestolatek
Józef Rybak przy pracy...

Na szczêcie szybko nadesz³y
lata dziewiêædziesi¹te.
Na pocz¹tku dla wielu mieszkañców kraju wszystko stanê³o w martwym punkcie. Pañstwo, w którym
siê mieszka³o, rozpad³o i zaczê³o
powstawaæ nowe, niepodleg³a Litwa. Moje pokolenie otrzyma³o niesamowite mo¿liwoci, mielimy
pole do popisu, ca³a nasza mniejszoæ narodowa. Zwi¹zek Polaków
na Litwie zgromadzi³ osoby m³ode,
zgrane, optymistyczne. Dziêki pracy spo³ecznej pozna³em wielu ludzi,
polityków polskich, litewskich, najwy¿szej rangi. Ale zawsze mia³em
swój system wartoci. Gdy zosta³a
rozwi¹zana Rada i otrzyma³em propozycjê podjêcia pracy w aparacie
komisarza, odmówi³em i praktycznie
wyszed³em na ulicê. Nie zamierza³em powracaæ do pracy w zarz¹dzaniu. Dlatego skosztowa³em pracy
dziennikarskiej, nastêpnie podj¹³em
pracê w prywatnej spó³ce.
Wiêc jak dosz³o do tego, ¿e zosta³ Pan merem rejonu?
Po reformie administracyjnej,
gdy kraj zosta³ podzielony na samorz¹dy, polska partia zdecydowa³a
wystartowaæ w wyborach lokalnych.
Wychodzilimy z za³o¿enia, ¿e trzeba d¹¿yæ do stworzenia czego w³asnego. Po wygranej nie moglimy
zawieæ wyborców, dlatego podj¹³em siê pracy mera. Na to stanowisko na pewno nigdy nie liczy³em,
a nawet nie bardzo siê do niego pa-
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FOT. ARCHIWUM

li³em. Proszê pamiêtaæ, ¿e sytuacja
w 1995 roku by³a bardzo trudna. Teraz mówimy, ¿e jest kryzys. Tamte
lata, to dopiero by³ kryzys. Gdy
wszed³em do samorz¹du jako mer,
na koncie instytucji by³o zero pieniêdzy, by³o za to 7 milionów d³ugów i obowi¹zek wyp³acenia zarobków. Bardzo sobie ceniê to, ¿e przyszli nam wówczas z pomoc¹ litewscy politycy, których pozna³em na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
jako osoby prywatne. Ca³e to moje
merostwo by³o szalenie trudne, ale
ludzie spodziewali siê, ¿e dziêki
nam, dziêki naszej wygranej, prze¿yj¹ ten trudny okres. Nie mog³em
sprawiæ zawodu. Uda³o siê. Nie zamkniêto ¿adnej szko³y, nie zwolniono ¿adnej osoby.
W ludziach ceni Pan...?
Samozaparcie i d¹¿enie do celu.
Czasami ¿ycie podsuwa nam takie
obowi¹zki, do których nie jestemy
przygotowani. Dlatego musi nas zawsze cechowaæ chêæ zdobycia odpowiedniej wiedzy, bo inaczej, gdy po-

...z rodzin¹ podczas urlopu

dejmuje siê pewnych zadañ i nie próbuje siê tego podbudowaæ odpowiedni¹ wiedz¹ i kwalifikacjami, to tak
czy inaczej nast¹pi niepowodzenie.
¯yciowa zasada, to...?
Wartoci, które wypracowuj¹ siê
w nas i przechodz¹ z pokolenia na
pokolenie oraz konsekwentna realizacja tych wartoci. Nie wolno
w ¿yciu iæ za koniunktur¹. System
wartoci powinien towarzyszyæ
cz³owiekowi. Ale stanie przy swoich zasadach nie oznacza wcale narzucania ich komu innemu. Mój
system wartoci to przywi¹zanie do
ma³ej Ojczyzny. Ten region jest konserwatywny, ziemiañski, ch³opski,
polski i nie trzeba go zmieniaæ. Nie
trzeba go ani asymilowaæ, ani nadawaæ sztucznego postêpu. Niekwestionowan¹ rzecz¹ jest te¿ zachowanie poczucia to¿samoci narodowej.
Uczciwoæ wobec ludzi i sumiennoæ w wykonywanej pracy.
Proszê dokoñczyæ zdanie: rodzina jest dla mnie...
Wszystkim. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e praca jest rzecz¹
nadrzêdn¹. Ale pracujemy po to, ¿eby ¿yæ, a nie
¿yjemy po to, by pracowaæ. W tej kwestii przyk³adem wieci rodzina,
w której siê wychowa³em.
Ojciec, mama i starsi bracia dowiadczyli przymusowej roz³¹ki, gdy w³adze
sowieckie skaza³y tatê za
domnieman¹ dzia³alnoæ
wywrotow¹, mnie jeszcze
wtedy nie by³o na wiecie.
Gdy tata wróci³ z zes³ania
po mierci Stalina, moja
rodzina stworzy³a swój
ma³y wiat, oparty na du¿ym przywi¹zaniu do siebie. Najbardziej cenili sobie spokój. Bylimy wychowywani bezstresowo,
bez krzyku i kar. Bêd¹c
dzieckiem mog³em robiæ
wszystko, co mi do g³owy
przychodzi³o, ale pod
warunkiem dobrej nauki
w szkole. Taki model wy-

chowania, stara³em siê wdro¿yæ we
w³asnej rodzinie.
Co nale¿y do obowi¹zków
Pana jako g³owy rodziny?
Pielêgnujemy tradycyjny model
rodziny, wiêc wszystko to, co nale¿y
do mê¿czyzny  zapewnienie godnego utrzymania swym najbli¿szym.
Teraz wiêkszoæ z nas przedk³ada ponad wszystko dobra
materialne.
W takim razie ja nale¿ê do
mniejszoci. Sprawy duchowe zawsze by³y dla mnie najwa¿niejsze.
Owszem, byt musi byæ uporz¹dkowany, chocia¿by minimalnie, ale
generalnie te prawdziwe wartoci
zawsze s¹ gór¹, bo to one nas
pchaj¹ do przodu. Dlatego dzisiaj
wolê pójæ na koncert ni¿ zaoszczêdziæ na jak¹ rzecz materialn¹.
Tak by³o zawsze.
Podobno uwielbia Pan operê?
Na przedstawienia operowe jedzimy z rodzin¹ przynajmniej kilka
razy w trakcie sezonu. Wieloletni¹
tradycj¹ jest nasza obecnoæ na
spektaklu noworocznym. Lubiê te¿
muzykê swego pokolenia, mocn¹,
rockow¹, na niej wyros³em. Czynnie wypoczywam ³owi¹c ryby, graj¹c w siatkówkê czy koszykówkê,
choæ przyznam, ¿e ju¿ coraz rzadziej. Ponad wszystko lubiê dobr¹
ksi¹¿kê, to ju¿ mo¿e przyzwyczajenie, które zosta³o mi z czasów polonistycznych, ale sprawiaj¹ce mi
ogromn¹ satysfakcjê.
Skoñczone 50 lat to dla Pana
przekroczenie Rubikonu, przyszed³ czas na podsumowania?
Nie odbieram tego jako jakiej
daty prze³omowej. Bêdê mê¿czyzn¹
po piêædziesi¹tce i nie bêdzie to dla
mnie jakim super wydarzeniem. Po
prostu, gdy wybiorê siê teraz na jaki
koncert rockowy, nie bêd¹ zachowywa³ siê jak dwudziestolatek. I tyle.
Czego Panu mo¿na ¿yczyæ?
Chyba dobrych ludzi w moim
otoczeniu, których nigdy nie brakowa³o, ale te¿ nie mo¿e byæ ich
w nadmiarze.
Rozmawia³a
Bo¿ena Lenkiewicz
Luty 2010
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KULTURA
Rok 2010 zosta³ og³oszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Rokiem Chopina

Dwustulecie urodzin wielkiego kompozytora jest na szerok¹
skalê obchodzone nie tylko w Polsce, ale na ca³ym wiecie. Pekin, Rzym, Madryt  to tylko nieliczne stolice, gdzie obchody
chopinowskie ju¿ zainaugurowano. Jakby tego by³o ma³o, w tym
roku muzyka Chopina bêdzie rozbrzmiewa³a nie tylko na Ziemi,
ale te¿ na Miêdzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

F

ryderyk Chopin nigdy nie odwiedzi³ Litwy, mimo to w naszym kraju nie zamierza siê przemilczeæ tej wielkiej rocznicy. Okazjê do
lepszego poznania twórczoæ kompozytora maj¹ równie¿ mieszkañcy
naszego rejonu.
Inauguracja Roku Chopinowskiego odby³a siê w Solecznikach na pocz¹tku lutego.
Wspó³organizatorami projektu
Tradycja i kultura nie zna granic jest Centrum Kultury w Solecznikach oraz gmina Jeleniewo
(woj. podlaskie).
W szeciodniowych warsztatach, w których po³¹czono muzykê
klasyczn¹ z ludowoci¹ uczestniczy³a m³odzie¿ z Solecznik, Ejszyszek, Gierwiszek i gminy Jeleniewo. Trzydziestu uzdolnionych
uczniów szkó³ muzycznych otrzyma³o unikatow¹ mo¿liwoæ wspólnego muzykowania z wybitnymi
specjalistami. Warsztaty fortepianowe prowadzi³a profesor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie, pianistka
Joanna £awrynowicz. Pani profesor ma w swym dorobku artystycznym 12 p³yt z utworami Chopina.
Warsztaty m³odych skrzypaczek
prowadzi³ Zbigniew Lewicki, koncertmistrz Litewskiej Pañstwowej
Orkiestry Symfonicznej. Kunsztu
sztuki wokalnej nauczali: muzyk
Grzegorz Bogdan z Domu Pracy
Twórczej na Wigrach oraz Barbara
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FOT. PIOTR RYNGIEWICZ

Fryderyka nuty nad Solcz¹

Maestro Zbigniew Lewicki ze skrzypaczkami

Suckiel, pracowniczka Centrum
Kultury w Solecznikach.
 Choæ zgodnie z projektem, liczba uczestników mia³a byæ ograniczona, z uwagi na ogromne zainteresowanie otworzylimy je dla wszystkich
chêtnych. Uczestniczyli w nich pedagodzy i wychowankowie szko³y muzycznej w Solecznickach  mówi Gra¿yna Zaborowska, inicjatorka warsztatów i dyrektor Centrum Kultury.
 Niezmiernie cieszê siê, bo
skrzypaczki, z którymi pracowa³em
by³y bardzo zdolne. Jestem zadowolony ze swych uczennic  podkrela
maestro Lewicki.  Mam du¿¹ satysfakcjê z tego projektu, poniewa¿
nie prowadzê regularnych zajêæ z m³odzie¿¹, nie jestem nauczycielem
skrzypiec na co dzieñ. Dziewczyny
zrobi³y du¿y postêp, co dla mnie jest
ogromn¹ radoci¹  dodaje.
W maju uzdolniona m³odzie¿
i jej znani mentorzy, ponownie spotkaj¹ siê by utrwaliæ to, czego siê
nauczyli. Podsumowaniem projektu bêdzie wspólny koncert z orkiestr¹ Filharmonii £om¿yñskiej, który siê odbêdzie 27 czerwca w Solecznikach.
Ponadto odbêd¹ siê jeszcze dwa
koncerty. 1 i 3 padziernika bêdzie
mo¿na pos³uchaæ pianisty Marcina
Dominika G³ucha oraz niezwykle
utalentowanej polskiej piewaczki
Anny Kostrzyñskiej.
W planach jest realizacja jeszcze
dwóch ambitnych projektów mu-

zycznych  Spotkanie z Fryderykiem i Chopin przyjecha³.
Spotkanie z Fryderykiem to projekt edukacyjno-artystyczny Centrum
Kultury, we wspó³pracy z Filharmoni¹ Kameraln¹ im. Witolda Lutos³awskiego w £om¿y. Cykle koncertów
fortepianowych solo oraz fortepianu
z orkiestr¹ w ró¿nych miejscowociach rejonu, bêd¹ wietn¹ okazj¹
zaprezentowania twórczoci wielkiego kompozytora oraz jego epistolografii. Listy Chopina zaprezentuje znany
aktor Jerzy Zieleniak.
Chopin przyjecha³ to jubileuszowy projekt popularyzuj¹cy muzykê Fryderyka Chopina w ma³ych
miastach i gminach Polski. Organizatorem przedsiêwziêcia jest biuro
koncertowe Herold.
 Pomylelimy sobie, ¿e warto
jest rozszerzyæ geografiê projektu
o rejon solecznicki  mówi Gra¿yna
Zaborowska.  Wierzymy, ¿e ten pomys³ równie¿ zostanie zrealizowany.
Mamy zapewnione poparcie w³adz
samorz¹dowych oraz nadziejê na to,
¿e nasze wnioski o dofinansowanie
projektów zostan¹ zaakceptowane
przez Fundacjê Pomoc Polakom na
Wschodzie i Wspólnotê Polsk¹.
Wbrew pozorom, litewscy muzycy niezbyt czêsto siêgaj¹ po utwory
Fryderyka Chopina. Rok jubileuszowy jest wiêc wyj¹tkow¹ okazj¹ przybli¿enia jego postaci, jego twórczoci, epoki, w której tworzy³.
Bo¿ena Lenkiewicz

KULTURA

Ksi¹¿ka, na któr¹ czekalimy

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Polskie uczenie, tak zosta³a zatytu³owana wspomnieniowa
ksi¹¿ka Antoniego Jankowskiego, wieloletniego kierownika Wydzia³u Owiaty rejonu solecznickiego, któr¹ opracowa³ znany wileñski publicysta Jan Sienkiewicz. Prezentacja nowoci wydawniczej odby³a siê 24 lutego
w gimnazjum im. niadeckiego
w Solecznikach.

T

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

ematem wiod¹cym ksi¹¿ki jest
powojenne szkolnictwo polskie
na Wileñszczynie i ludzie, którzy
powiêcili swoje ¿ycie polskiej
szkole, szkole która na przeci¹gu
d³ugich dziesiêcioleci ¿y³a i rozwija³a siê na przekór wielu trudnociom. Wród przyby³ych na prezentacjê osób, wiêkszoæ stanowili pedagodzy, koledzy Antoniego Jankowskiego, z którymi przepracowa³
wiele lat, i którzy tak jak i on zwi¹zali w³asne ¿ycie z polsk¹ owiat¹.
Wszyscy zgodnie przyznawali, ¿e na
tak¹ ksi¹¿kê czekali od dawna.

Antoni Edward Jankowski i Jan Sienkiewicz

 W tej ksi¹¿ce przedstawi³em
nie tylko swoje ¿ycie, ale i ¿ycie
mego pokolenia, któremu s¹dzone
by³o odradzaæ po wojnie polskie
szko³y na Wileñszczynie. Wspólnym wysi³kiem wielu osób uda³o siê
wówczas zachowaæ pozycjê polskiej

Dedykacje od
narratora

szko³y. W latach 90-tych dosz³o do
renesansu polskiej owiaty na Wileñszczynie, o czym w du¿ej mierze przes¹dzi³o zdobycie przez
AWPL w³adzy w rejonach solecznickim i wileñskim. Rola polskiej
owiaty w zachowaniu kultury i to¿samoci narodowej Polaków na Litwie jest bardzo wielka. Zawdziêczamy to przede wszystkim pracy
naszych pedagogów  mówi³ autor
podczas prezentacji swej ksi¹¿ki.
Jan Sienkiewicz w swoim wyst¹pieniu przyzna³, ¿e do napisania
wspomnieñ namawia³ pana Antoniego od dawna, uwa¿a³ bowiem, ¿e
bogactwo owiatowych dowiadczeñ jakie on posiada, warto utrwaliæ piórem. Po latach rozmów tandem autorów przyst¹pi³ do pisania
ksi¹¿ki, co zajê³o im trzy lata.
 Pracowaæ z panem Antonim
by³o ³atwo i przyjemnie, poniewa¿
jest wspania³ym rozmówc¹ i posiada ogromny baga¿ cennych informacji. Mam nadziejê, ¿e nasza wspólna praca bêdzie cieszy³a siê zainteresowaniem wród czytelników mówi³ Sienkiewicz.
Pierwszymi czytelnikami nowej
pozycji ksi¹¿kowej zostali w wiêkszoci pedagodzy, dla których pan
Antoni na zawsze pozostanie kierownikiem.
Andrzej Ko³osowski
Luty 2010
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TRADYCJE

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Miêsopust
w centrum
miasta
Obfite opady niegu nie
przeszkodzi³y mieszkañcom Solecznik wspólnie bawiæ siê na
imprezie zapustowej, która odby³a siê w centrum rejonowym
14 lutego br.

J

FOT. IRENA KO£OSOWSKA

u¿ w po³udnie na placu samorz¹dowym rozpocz¹³ swoj¹ pracê
jarmark wi¹teczny. Przybyli z rejonu solecznickiego, wileñskiego
.
oraz miast ilute i Poniewie¿ sprzedawcy proponowali do nabycia palmy wielkanocne, wyroby cukiernicze, zabawki, plecione kosze i ró¿norodn¹ atrybutykê walentynkow¹.
Data tegorocznych zapustów zbieg³a siê z coraz bardziej popularnym
na Litwie Dniem Zakochanych,
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wiêc serduszek w ró¿nej postaci na
jarmarku by³o niema³o. Walentynkowe prezenty nabywali zarówno
m³odsi, jak i starsi uczestnicy zabawy zapustowej. Innym szlagierem jarmarku by³y s³ynne palmy
wileñskie.
Pracownicy kilku rejonowych
domów kultury przygotowali dla
goci wiêta sto³y z poczêstunkiem,
wród których podstawowymi daniami by³y bliny ziemniaczane, z m¹ki

pszennej i gryczanej, nie zabrak³o
te¿ ró¿nego rodzaju kie³bas, wêdlin i s³oniny. Nic dziwnego,
przecie¿ drug¹ nazw¹ Zapustów
jest Miêsopust. Solczanie z chêci¹ czêstowali siê daniami zapustowymi nie sk¹pi¹c ciep³ych
s³ów dla gospodyñ.
Jak wiadomo ¿adna dobra zabawa nie mo¿e obejæ siê bez muzyki
i piosenki. Organizator imprezy zapustowej, Centrum Kultury w Solecznikach, zatroszczy³o siê by w koncercie wziê³y udzia³ zespo³y artystyczne jak z Litwy, tak i Zagranicy.
Uczestników zabawy powita³ mer
rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz, który podziêkowa³ ziomkom
za gremialne przybycie i ¿yczy³ dobrej zabawy.
Tego dnia w centrum Solecznik
na zaimprowizowanej scenie wyst¹pi³y: chór zespo³u folklorystycznego Solczanie, litewska kapela
ludowa z Grygiszek, m³odzie¿owy
zespó³ estradowy ZAWADY plus
(Polska) oraz zespó³ wokalny zespo³u folklorystycznego Bie³yje
rosy (Bia³oru).
W ostatnich dniach karnawa³u
huczne i weso³e imprezy zapustowe odby³y siê tak¿e w Janczunach,
Dajnowie, Podborzu, Dziewieniszkach, Kolenikach i Jaszunach.
Andrzej Ko³osowski

SPORT

Puchar Mera Rejonu w Jaszunach
W lutym, jak i w ubieg³ych
miesi¹cach, mieszkañcom rejonu solecznickiego nie brakowa³o sportowych wra¿eñ i emocji.
Rozgrywki siatkarzy o Puchar
mera Rejonu, jak i dzielne zmagania koszykarzy z klubu BC
alèininkai, dostarcza³y mieszkañcom Solecznik du¿o frajdy i
pozytywnych wra¿eñ.

O

O

awans do drugiej kolejki rozgrywek Eurobasket.lt nadal
walcz¹ zawodnicy z BC alèininkai. W lutym zagrali kilka spotkañ.
Najpierw spotkali siê z liderk¹ grupy,
dru¿yn¹ Kelioniumanija.lt. Zespó³
ten, po przegranej w Solecznikach
pragn¹³ rewan¿u. Graj¹ca u siebie
w domu ekipa pokona³a BC alèininkai 102 : 86 (28:11, 33:30, 25:26,
16:19). Najskuteczniejszymi zawodnikami w naszym zespole byli: A. lempa (22 punkty), A. Milo (14 punktów) i R. Grudinskij (13 punktów).
Nie uda³o siê wygraæ równie¿ w nastêpnym meczu. BC alèininkai uleg³
.
Milgre z Grygiszek z wynikiem

88:71 (21:18, 20:19, 26:19, 21:15).
W pierwszej po³owie meczu trwa³a
wyrównana walka. Nasza dru¿yna
gra³a zespo³owo, daj¹c ka¿demu z zawodników mo¿liwoæ trafiæ do kosza, czym bardzo zadziwi³a trenera
.
Milgre. Jednak w drugiej po³owie
meczu gospodarze zaczêli dominowaæ
na parkiecie i odnieli zas³u¿one zwyciêstwo. Najlepiej zagrali: A. lempa
(24 punkty), R. Grudinskij (13 punktów), A. Milo (12 punktów).
Kilka dni póniej ch³opaki wyruszyli do Wilna, gdzie odby³ siê
- virtuozai.
mecz z dru¿yn¹ Klaviaturos
Mecz bardziej energicznie i z wiêkszymi sukcesami rozpoczêli gospodarze
trafiaj¹c celnie do kosza. Ju¿ po kilku minutach prowadzili 16:6. Koszykarze z BC alèininkai wziêli
siê jednak w garæ i po kilku udanych akcjach wyrównali. W trzeciej
kwarcie meczu, dziêki skoordynowanej grze w obronie i ataku zyskali
dwunastopunktow¹ przewagê i odnieli zas³u¿one zwyciêstwo. Klaviaturos
virtuozai  BC alèininkai 52: 65 (16:17, 12:13, 8:18,
16:17). Najskuteczniejszymi byli:
R. Grudinskij (14 punktów), D.
Barkovskij (13 punktów), A. lempa
(12 punktów).
Zdzis³aw Palewicz Jr

FOT. WALERY KOCZAN

rganizatorów turnieju w siatkówce o Puchar Mera Rejonu, zaskoczy³o du¿e zainteresowanie kibiców t¹ imprez¹ sportow¹.
Mieszkañcy ró¿nych miejscowoci
przyje¿d¿ali do Solecznik by dopingowaæ swoje dru¿yny.
19 lutego w æwieræfinale spotka³y
siê dru¿yny samorz¹dowców z Solecznik i siatkarzy z Podbrodzia. Po
zaciêtej walce na parkiecie z wynikiem 3:2 wygra³a ta pierwsza.
Siatkarze z Rudnik pokonali dru¿ynê z Turgiel równie¿ z wynikiem 3:2
Dwa dni póniej na parkiet wybiegli sportowcy z Solecznik i Butrymañc. 3:2 dla Solecznik. Ostatni¹
dru¿yn¹, która trafi³a do pó³fina³u
zosta³a ekipa z Jaszun, która pokona³a siatkarzy Relaxu 3:0. Pó³fina³
okaza³ siê nie mniej interesuj¹cy.
Samorz¹dowcy, mocno dopingowa-

ni przez zebranych na sali mi³oników siatkówki, nie zdo³ali pokonaæ
dobrze graj¹cej dru¿yny z Rudnik,
która wygra³a z wynikiem 3:0. Zespó³ z Jaszun w piêknym stylu pokona³a siatkarzy z Solecznik 3:1.
O III i IV miejsca walczy³y zespó³ Samorz¹du rejonu solecznickiego i ekipa z Solecznik. Br¹zowy kr¹¿ek, wygrywaj¹c 3:1, wywalczy³a ta
druga. Miano najlepszej dru¿yny rejonu solecznickiego w siatkówce
zdoby³a ekipa z Jaszun. Pokona³a
Rudniki 3:0. Zwyciêzcy zostali nagrodzeni medalami i dyplomami.

Puchar w rêkach zwyciêzców
Luty 2010
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ROZMAITOCI

Wêdrówka po ulicach Solecznik
zaprowadzi³a nas do ma³ej uliczki,
która nosi nazwê króla Polski i tego,
który przyniós³ Litwie chrzest, czyli
W³adys³awa Jagie³³y.

ISSN 2029-3070

Wzrostu by³ mizernego, twarzy
chudej, u brody nieco zwê¿onej.
G³owê mia³ ma³¹, prawie ca³kiem
³ys¹, oczy czarne i ma³e, niestatecznego wejrzenia i ci¹gle biegaj¹ce. Uszy du¿e, g³os gruby, mowê
prêdk¹, kibiæ kszta³tn¹, lecz
szczup³¹, szyjê d³ug¹. Mia³ kilka
nawyków, które zadziwia³y ówczesnych, na przyk³ad zaraz po tym,
gdy wstawa³, kilka godzin spêdza³
w toalecie. Wiele czynnoci uk³ada³ lub za³atwia³ w³anie tam. Nigdy nie by³ przystêpniejszym i ³atwiejszym jak wtedy, gdy k¹pa³ siê i
dlatego wszyscy korzystali zwykle
z takiej pory, dla wyjednania sobie tego, co im by³o po¿¹dane.
Król k¹pa³ siê codziennie. Inn¹
jego cech¹ by³a pobo¿noæ. Kilka razy dziennie uczestniczy³ we
mszach wiêtych, co nawet w redniowieczu uznawane by³o za
rzecz niezwyk³¹.
Ulubionym zajêciem króla by³y
³owy. Swojej pasji oddawa³ siê
z wielk¹ wytrwa³oci¹. Podobno
jego inn¹ pasj¹ by³... sen. Spaæ i wczasowaæ siê lubi³ a¿ do po³udnia, dlatego mszy wiêtej rzadko o nale¿nym czasie wys³uchiwa³. Ponadto,
z nawyków ¿ywieniowych nale¿y
zauwa¿yæ, i¿ król nie pija³ alkoholu, i nie jad³ jab³ek, ich zapachu nienawidzi³, dobre jednak i s³odkie
gruszki po kryjomu jada³. Tak o królu pisa³ kronikarz Jan D³ugosz,
a w³aciwie o W³adys³awie II Jagie³³o, synu Wielkiego Ksiêcia Litewskiego Olgierda Giedyminowicza oraz Julianny, córki Aleksandra,
ksiêcia twerskiego. Dok³adnej daty
urodzenia króla nie znamy, ale
prawdopodobnie by³ to rok oko³o
1351. Wielki Ksi¹¿ê Litewski w latach 1377-1381 i 1382-1392, król
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Ulica Króla Jagie³³y,
który schrystianizowa³ Litwê
FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

Patroni naszych ulic

Polski i najwy¿szy ksi¹¿ê litewski
w latach 1386-1434. Jeszcze przed
mierci¹ ojca, Jagie³³o zosta³ wyranie wyznaczony przez niego na nastêpcê tronu litewskiego. W³adzê
obj¹³ w maju 1377 roku. Pocz¹tek
rz¹dów by³ bardzo niespokojny, ze
wzglêdu na to, ¿e stryj Kiejstut jak
i przyrodni bracia: ksi¹¿ê briañski
i drucki Dymitr Starszy, ksi¹¿ê po³ocki Andrzej, ksi¹¿ê czernihowski
i czartoryski Konstanty, ksi¹¿ê kijowski W³odzimierz czy ksi¹¿ê ratneñski Fiodor, mogli pokusiæ siê o zdobycie w³adzy na Litwie. W³adys³aw
musia³ tak¿e zmierzyæ siê z wrogoci¹ ze stron Wielkiego Ksiêstwa Moskiewskiego i Zakonu Krzy¿ackiego.
W momencie objêcia rz¹dów przez
Jagie³³ê powierzchnia Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego wynosi³a oko³o 800 tys. kilometrów kwadratowych. Jagie³³o zdawa³ sobie sprawê
z politycznej wagi przyjêcia chrztu
przez Litwê. Chrystianizacja, bowiem nie tylko umocni³aby autorytet
w³adcy wobec jego prawos³awnych
poddanych, ale tak¿e odebra³aby moralne prawo do prowadzenia podboju Litwy przez Zakon Krzy¿acki, który stale g³osi³, i¿ powodem jego obecnoci nad Ba³tykiem jest koniecznoæ
nawracania Litwinów na wiarê chrzecijañsk¹.
Droga na tron króla Polski rozpoczê³a siê po mierci króla Ludwika Wêgierskiego, gdy na tronie Polski zosta³a osadzona w 1384 jego
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najm³odsza, jedenastoletnia córka,
Jadwiga Andegaweñska. Panowie
krakowscy postanowili wydaæ j¹ za
Jagie³³ê. 14 sierpnia 1385 roku zosta³a zawarta unia w Krewie. 11 stycznia 1386 roku w Wo³kowysku, panowie ma³opolscy formalnie dokonali wyboru Jagie³³y na tron polski.
15 lutego 1386 roku w³adca
przyj¹³ chrzest i imiê W³adys³aw,
po swoim ojcu chrzestnym W³adys³awie Opolczyku. Na matkê
chrzestn¹ poproszono Jadwigê Pileck¹ z Melsztyna h. Leliwa, wdowê po wojewodzie sandomierskim
Ottonie z Pilczy.
Wbrew obiegowej opinii Jagie³³o nie by³ poganinem w momencie
chrztu. Jeszcze w dzieciñstwie zosta³ ochrzczony, przez swoj¹ matkê - rusk¹ ksiê¿niczkê - w Kociele prawos³awnym. Po zawarciu unii
z Polsk¹, przyj¹³ chrzest ponownie,
tym razem w obrz¹dku ³aciñskim
i przeszed³ na katolicyzm. Trzy dni
po chrzcie, Jagie³³o polubi³ Jadwigê, za 4 marca 1386 roku w katedrze wawelskiej zosta³ koronowany na króla Polski przez arcybiskupa gnienieñskiego Bodzantê.
Opieraj¹c siê na duchowieñstwie
polskim, w 1387 roku przeprowadzi³ chrystianizacjê Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego. Sam przet³umaczy³ wówczas dla swojego
ludu Modlitwê Pañsk¹ i Sk³ad Apostolski. Chocia¿ chrzest zosta³ ju¿
przyjêty, Krzy¿acy nie przestali atakowaæ Korony oraz Ksiêstwa.
Najwiêksza bitwa miêdzy Zakonem a pañstwem Polskim i Litewskim zosta³a stoczona 15 lipca 1410
roku pod Grunwaldem. W tym roku
obchodzimy 600-letni¹ rocznice tej
zwyciêskiej bitwy nad wspólnym wrogiem. Król Jagie³³o zmar³ 1 czerwca 1434 roku w Gródku oko³o 33
kilometry od Lwowa.
K. Biersztañska
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