Czerwiec 2010

Soleczniki

1

S£OWO WSTÊPNE

Litwa po¿egna³a Algirdasa Mykolasa Brazauskasa

Spis treci

Pierwszy prezydent odrodzonej Litwy odszed³
26 czerwca w wieku 77 lat. Tysi¹ce Litwinów
przysz³o do Urzêdu Prezydenta by oddaæ mu ho³d.
Jeden z najbardziej charyzmatycznych
i wybitnych litewskich polityków zajmowa³ ró¿ne pozycje na szczeblach w³adzy
od ponad 40 lat. W 1988 roku stan¹³ na
czele Komunistycznej Partii Litwy, która
zerwa³a wiêzy z Komunistyczn¹ Parti¹
ZSRR i popar³a ruch niepodleg³ociowy.
W styczniu 1990 roku zosta³ przewodnicz¹cym Rady Najwy¿szej Litwy, a w marcu 1993 roku, po wejciu w ¿ycie nowej
Konstytucji RL, zosta³ pierwszym powszechnie wybranym prezydentem Litwy.
W wyborach uzyska³ poparcie 60 proc.
g³osuj¹cych, co by³o jednym z najlepszych
wyników wyborów prezydenckich na Litwie.
W okresie piêcioletniej prezydencji rozpocz¹³ przygotowania do wejcia Litwy do NATO i podpisa³ umowê akcesyjn¹ z UE, co w³aciwie by³o pierwszym krokiem Litwy w drodze do wspólnoty. W trakcie prezydencji A. M. Brazauskasa w dniu 26 kwietnia 1994 roku
w Wilnie dosz³o do podpisania Traktatu miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹ o przyjaznych
stosunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy. Podpisy pod
dokumentem z³o¿yli prezydenci Algirdas Brazauskas i
Lech Wa³êsa. Pierwszy prezydent niepodleg³ej Litwy
by³ gor¹cym zwolennikiem zacieniania wiêzi z Polsk¹.
W 1996 roku przez prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego zosta³ odznaczony polskim Orderem Or³a Bia³ego  najstarszym i najwy¿szym odznaczeniem pañstwowym RP. Wobec Polaków na Litwie by³ ¿yczliwy.
Po wyganiêciu pierwszej kadencji w 1998 roku Algirdas Brazauskas nie ubiega³ siê o reelekcjê. S¹dzi³, ¿e
czas najwy¿szy, by do w³adzy przyszli nowi ludzie, nie
obci¹¿eni sowieck¹ przesz³oci¹. Wycofa³ siê na trzy
lata, choæ niezmiennie ledzi³ wydarzenia w kraju i mia³
wysokie notowania w rankingach i sonda¿ach.
Powrót do aktywnej polityki nast¹pi³ niebawem  w

lipcu 2001 zosta³ premierem Litwy i sta³ na czele rz¹du
do czerwca 2006 roku. £¹cznie jako przywódca pañstwa
i rz¹du Algirdas Brazauskas sta³ u steru pañstwa przez
12 z 20 lat niepodleg³oci.
Dokona³ prze³omowych kroków w historii naszej pañstwowoci, ale nigdy nie
doczeka³ publicznej podziêki. Odseparowa³ Litwê od Zwi¹zku Sowieckiego, ale
nigdy nie pozby³ siê etykietki by³ego komunisty. Jako przywódca pañstwa wróci³
wiernym Katedrê Wileñsk¹, ale nie zosta³
wpuszczony do niej frontowymi drzwiami. Mimo to nigdy nie zas³yn¹³ jako polityk kontrowersyjny. By³ konsekwentny w
dzia³aniach, wiedzia³ co, i jak ma zrobiæ.
Mia³ przed sob¹ jasny cel. W jednym z
ostatnich wywiadów przyzna³, ¿e zawsze
robi³ to, co wskazywa³o mu sumienie, rozum i serce.
Dzisiaj litewscy politolodzy, osoby z otoczenia prezydenta, politycy z ró¿nych opcji i nawet jego zawziêci
oponenci przyznaj¹, ¿e Algirdas Brazauskas by³ wzorcem politycznego przywódcy. Posiada³ dar przemawiania do ludzi prostym, zrozumia³ym jêzykiem. By³
zawsze przekonywuj¹cy. By³ pragmatyczny i kompetentny w tym co robi³  powiedzia³ Zdzis³aw Palewicz,
mer rejonu solecznickiego.  Mia³em okazjê go poznaæ, gdy kilkakrotnie jako prezydent i premier odwiedza³ Soleczniki. Bêdê zawsze kojarzy³ .p. Brazauskasa z Litw¹. Istnia³a miêdzy nimi ewidentna wiê.
Algirdas Brazauskas, zwany dêbem polityki potrafi³ jednoczenie byæ ludzk¹ i ciep³¹ osobowoci¹:
zajad³ym myliwym i kolekcjonerem, kochaj¹cym
mê¿em, ojcem, dziadkiem i pradziadkiem.
Algirdas Mykolas Brazauskas zostawi³ ¿onê i dwie
córki. Zostawi³ te¿ wzór do naladowania, swój wieloletni dorobek, oraz gaj z 1000 d¹bków, posadzony w ubieg³ym roku w jego posiad³oci w rejonie wiêciañskim.
Pierwszy prezydent niepodleg³ej Litwy zosta³ pochowany na cmentarzu Antokolskim w Wilnie.
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Ok³adka: Z. Palewicz Junior

FELIETON
Wiêkszoæ Litwinów popiera oryginalny zapis nazwisk mniejszoci narodowych

Sezon polityczny, sezon truskawkowy...
Ostatnie miesi¹ce w polityce, w zasadzie niczym nie ró¿ni³y siê od popr zednich. Kilka
skandali obyczajowych w Sejmie, które z zainteresowaniem
obserwowa³ ca³y kraj oraz apele w³adz o solidarnoæ i desperackie próby (b¹d te¿ udana ich
imitacja) wyprowadzenia kraju
z kryzysu  to serwowali nam
politycy podczas wiosennej sesji parlamentu.

M

iniony sezon nie by³ udany dla
zwyk³ych zjadaczy chleba.
Jeli na pocz¹tku w³adze obiecywa³y, ¿e wprowadzone pod koniec 2008
roku podatki nie ulegn¹ zmianie i nie
mo¿e byæ mowy o wprowadzaniu nowych, to pod koniec, coraz g³oniej
zaczêto mówiæ o powszechnym podatku od nieruchomoci, zielonym
podatku samochodowym, ciêciach zasi³ków macierzyñskich, wyd³u¿eniu
wieku emerytalnego, a nawet zwiêkszeniu podatku VAT. Niektóre propozycje rz¹du Sejm zd¹¿y³ zaaprobowaæ po przedstawieniu. Zapewne, by nie irytowaæ wyborców, premier Andrius Kubilius na konferencji prasowej przekaza³ swej ma³¿once z³¹ nowinê  jego wynagrodzenie, podobnie jak wynagrodzenia innych wysokich urzêdników i
polityków, nie bêd¹ zwiêkszane
równie¿ w 2011 roku. Nawiasem
mówi¹c ma³a jest z tego dla nas pociecha  nawet jeli pani Kubilie.
ne w ramach sprzeciwu og³osi
strajk okupacyjny kuchni i przestanie mê¿owi gotowaæ obiady. W porównaniu z przeciêtnym wynagrodzeniem w kraju, które w I kwartale b.r. stanowi³o 2031 litów brutto,
albo maksymalnym zasi³kiem bezrobotnych, który opiewa na 650 litów,
wynagrodzenie szefa rz¹du i tak jest
nieprzyzwoicie wysokie  ponad 8
tysiêcy litów netto.
Wiosenna sesja parlamentu odbywa³a siê pod znakiem decyzji niekorzystnych wobec mniejszoci polskiej na Litwie. Na pocz¹tku kwietnia Sejm odrzuci³ rz¹dowy projekt

Ustawy o pisowni nazwisk zezwalaj¹cy m.in. na zapis w paszporcie
litewskim nazwiska polskiego w formie oryginalnej i przyj¹³ pod obrady alternatywny projekt, wykluczaj¹cy tak¹ mo¿liwoæ.
Taki wynik g³osowania, to hañba
dla Litwy. To wiadczy o tym, ¿e Litwa nie akceptuje obecnych europejskich tendencji rozwoju spo³ecznego,
a pog³êbia siê w XIX-wiecznym nacjonalizmie  oceni³ Micha³ Mackiewicz, pose³ AWPL, prezes Zwi¹zku
Polaków na Litwie.
Warto odnotowaæ, ¿e rz¹d próbuje jednak wyperswadowaæ Sejmowi,
by nie podejmowa³ pochopnej decyzji w sprawie pisowni nazwisk, zanim
na ten temat nie wypowie siê Trybuna³ Sprawiedliwoci UE.
Kolejnym dotkliwym ciosem, zadanym Polakom, by³ projekt nowej
redakcji Ustawy o owiacie, przyjêty
w parlamencie w drugim czytaniu.
Przedstawiciele spo³ecznoci polskiej
twierdz¹, ¿e jest to pocz¹tek koñca
polskiej szko³y na Litwie. Nowa redakcja zak³ada, ¿e nauczanie w jêzyku mniejszoci narodowych ma siê
odbywaæ jedynie na poziomie szko³y
pocz¹tkowej. W szkole podstawowej
i redniej przewidziane jest stopniowe wdra¿anie przedmiotów wyk³adanych w jêzyku pañstwowym. Najbardziej bulwersuj¹ce jest jednak za³o¿enie dotycz¹ce wy¿szoci szkó³ litewskich nad szko³ami mniejszoci
narodowych. Mia³oby to oznaczaæ, ¿e
jeli w ma³ych miejscowociach,
gdzie aktualnie dzia³aj¹ dwie szko³y
 polska i litewska  placówki te nie
spe³niaj¹ wymogów co do liczby
uczniów, to zamkniêta ma byæ szko³a
polska. Nowa wersja Ustawy o owiacie nie tylko jest sprzeczna z europejsk¹ Konwencj¹ o ochronie praw
mniejszoci narodowych, co wiêcej,
sprawia wra¿enie, ¿e niektórzy litewscy politycy nie znaj¹, b¹d nie chc¹
pamiêtaæ kursu historii z pierwszej
po³owy XX wieku. Wówczas teorie
wy¿szoci jednego narodu nad innymi zakoñczy³y siê katastrof¹ wiatow¹. Spo³ecznoæ polska, ma siê ro-

zumieæ, nie pozosta³a obojêtna wobec
takich zakusów. Pos³owie z ramienia
AWPL wystosowali apel do przywódców Polski i Litwy oraz do kandydatów na prezydenta RP. Proponowane poprawki koliduj¹ z miêdzyparlamentarnymi porozumieniami litewsko
 polskimi, zapewniaj¹cymi kszta³cenie w jêzyku ojczystym  napisali w
apelu. Owiadczenia w tej sprawie,
skierowane do najwy¿szych w³adz
Litwy, wyda³y równie¿ samorz¹dy
rejonu solecznickiego i wileñskiego.
Szczytem ob³udy niektórych litewskich polityków jest to, ¿e podejmuj¹c antypolskie decyzje przykrywaj¹
siê swoimi wyborcami. Otó¿ obecny
minister spraw zagranicznych Audronis Aubalis powiedzia³, ¿e nie zgodzi siê na pisowniê nazwisk w oryginale, gdy¿ sprzeciwiaj¹ siê temu jego
wyborcy. Albo minister k³amie w
¿ywe oczy, albo dawno nie spotyka³
siê z elektoratem. Najnowsze dane
sonda¿u, przeprowadzonego przez
Instytut Opinii Publicznej RAIT
wskazuj¹, ¿e na Litwie jest wiêcej
osób, które popieraj¹ zasadê poprawnego zapisu nazwiska przedstawicieli mniejszoci narodowych, ni¿
tych, którzy siê temu sprzeciwiaj¹.
Jak wynika sonda¿u, 46,6 proc.
mieszkañców Litwy popiera mo¿liwoæ zapisu w dokumentach litewskich nazwisk przedstawicieli
mniejszoci narodowych, w tym
Polaków, w formie oryginalnej. 23
proc. respondentów nie ma zdania
na ten temat, czyli jest im raczej obojêtnie i 30,3 proc. takiej zasadzie siê
sprzeciwia. Nie wykluczam, ¿e zwyk³y litewski wyborca nie ma równie¿
nic przeciwko temu, by polskie
dziecko uczy³o siê w polskiej szkole
w jêzyku ojczystym. Natomiast jeli
chodzi o sezon polityczny, to jak równie¿ widaæ z ostatnich sonda¿y, zdecydowan¹ wiêkszoæ Litwinów bardziej interesuje sezon truskawkowy
b¹d jaki inny owocowo - warzywny w Hiszpanii, czy w innym kraju
Europy Zachodniej, by tam pojechaæ
i zarobiæ pieni¹dze na ¿ycie.
Bo¿ena Lenkiewicz
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AKTUALIA
W wakacje wszystkie gazety s¹ przepe³nione ofertami firm
turystycznych. Turystê zaprasza siê najczêciej do dalekich,
lecz ciep³ych krajów. Reklama,
która jak wiadomo jest dwigni¹ handlu, robi swoje  coraz
lepiej znamy siê na cudzych
krajach, coraz mniej widzimy
piêkno swojej ziemi.

Gospodarstwa agroturystyczne rosn¹ jak grzyby po deszczu

Pomys³ na turystê

TURYSTA DZWONI

Niejednokrotnie, obcuj¹c z
goszcz¹cymi w rejonie solecznickim turystami, da³o siê s³yszeæ o
unikalnoci naszej ma³ej Ojczyz n y. Wielowiekowa historia,
wspólne dziedzictwo kulturowe
zamieszka³ych na Wileñszczynie
narodów budzi podziw zarówno u
przybysza z zagranicy, tak z innych
regionów kraju. Wiêkszoæ z tych,
którzy chocia¿ raz gocili na Ziemi Solecznickiej, chce tu powróciæ jeszcze nie jeden raz.
 W okresie letnim bardzo czêsto dzwoni¹ lub pisz¹ do nas ludzie, g³ównie z Polski, z pytaniem,
gdzie mo¿na znaleæ nocleg w naszym rejonie. Najczêciej turyci
nie maj¹ zbyt wielkich wymagañ
dotycz¹cych jakoci us³ug  mówi
Irena Ko³osowska, kierownik Wydzia³u Turystyki i Informacji administracji samorz¹du rejonu solecznickiego.
W 2004 roku wyk³adowcy Uniwersytetu K³ajpedzkiego, na zamówienie samorz¹du solecznickiego
opracowali studium mo¿liwoci
rozwoju turystyki w rejonie. Wówczas agroturystyka zosta³a obrana
jako jeden z podstawowych kierunków rozwoju gospodarki. Walory
przyrodnicze naszych stron, takie
jak: czyste powietrze, mnogoæ lasów oraz obecnoæ pami¹tek historycznych musz¹ przyci¹gn¹æ mi³oników wypoczynku na ³onie przyrody. Zdaniem naukowców z K³ajpedy niew¹tpliw¹ zalet¹ rejonu solecznickiego jest tak¿e bliskoæ stolicy, miejsca zamieszkania potencjalnych wczasowiczów. Autorzy
studium rozwoju turystyki rejono-
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wej odnotowuj¹, ¿e Ziemia Solecznicka jest bogata w zasoby przyrodnicze: 43 proc. powierzchni rejonu
zajmuj¹ lasy, ich wiêksz¹ czêæ
tworzy Puszcza Rudnicka. Nie brak
równie¿ stawów i rzek, w których
¿yje 28 gatunków ryb. Interesuj¹ce dla turystów mog¹ byæ tak¿e
przeprowadzane w ró¿nych miejscowociach rejonu tradycyjne imprezy kulturalne  zapusty, sobótka, do¿ynki, Andrzejki itd.

PROMOCYJNE SZKOLENIA
I WARSZTATY

Popularnoæ agroturystyki nie
ominê³a rejonu solecznickiego. Ten
sektor turystyczny rozwija siê od
dziesiêciu lat. Jako pierwsze, jeszcze w koñcu lat 90. w okolicach
Wilkiszek powsta³o gospodarstwo
agroturystyczne Klimkine. Przez
d³ugi czas by³o bezkonkurencyjne,
bowiem by³o jedynym centrum
wiadcz¹cym takie us³ugi.
 Na dzieñ dzisiejszy w rejonie dzia³a 10 gospodarstw agroturystycznych. Zdecydowana wiêkszoæ z nich powsta³a w ci¹gu
ubieg³ych piêciu lat. Bardzo pomocne w promowaniu agroturysty-

ki by³y ro¿nego rodzaju warsztaty
i szkolenia, które przy udziale partnerów z Polski organizowalimy
dla przedsiêbiorców zainteresowanych biznesem turystycznym.
Szkolenia i warsztaty zaowocowa³y powstaniem zagród agroturystycznych, wiêkszoæ z których
jest ulokowana wzd³u¿ Mereczanki. Dzisiaj w rejonie solecznickim
turysta mo¿e znaleæ nocleg za 2530 litów. Dla bardziej zamo¿nych
k l i e n t ów d z i a ³ a j ¹ z a g r o d y
Klimkine, EraRichi, gdzie
koszty noclegu s¹ znacznie wy¿sze, w zwi¹zku z wysokim standardem wiadczonych tam
us³ug. Bardzo dobrze rejon solecznicki promuje festiwal muzyczny Be2Gether, za spraw¹
którego po³o¿ona na pograniczu
litewsko-bia³oruskim wie Norwiliszki sta³a siê znana nie tylko na
Litwie, ale i daleko poza jej granicami  mówi I. Ko³osowska.
Gocie maj¹ mo¿liwoæ nie tylko odpoczywaæ w piêknych zak¹tkach przyrody, ale tak¿e zwiedzaæ
liczne pomniki historyczne znajduj¹ce siê w rejonie solecznickim.
Atrakcyjnym miejscem dla zwiedza-

AKTUALIA
j¹cych jest tak¿e Dziewieniski Park
Historyczno-Regionalny, w którym
dzia³aj¹ specjalne szlaki turystyczne. Ruiny Rzeczypospolitej Paw³owskiej zainteresowa³y filmowców
z Litewskiej Wytworni Filmowej.
Czas zdjêæ zbieg³ siê z terminem
realizacji europejskiego projektu
m³odzie¿owego, którego uczestnicy
m.in. sprz¹tali dawn¹ Rzeczpospolit¹ Paw³owsk¹.

KOSZTOWNY INTERES

Jedno z najm³odszych gospodarstw agroturystycznych znajduje siê w okolicach wsi Paupis
nad Mereczank¹. Turystów przyjmuje od roku.
 Budowê zagrody rozpoczêlimy w 2007 roku. Zaczynalimy od
zera, bowiem nale¿a³o nie tylko wybudowaæ domki wypoczynkowe,
ale i zainstalowaæ pr¹d, wodê czy
wybudowaæ drogê. Trafilimy na
szczyt cen w budownictwie. Gdybymy budowali w tym roku,
kosztowa³oby to nas o kilkaset
tysiêcy mniej. Szacujemy, ¿e
koszta inwestycji zwróc¹ siê
wci¹gu dziesiêciu lat  mówi Gin-

tas Galkauskas, wspó³w³aciciel
biznesu w Paupisie.
Jak przyznaje, o tym, by zaj¹c siê
biznesem turystycznym myla³ od lat.
Ten zawodowy szczypiornista, wielokrotny reprezentant Litwy, zastanawia³ siê o swoim ¿yciu po zakoñczeniu kariery sportowej jeszcze graj¹c
w klubach zachodnich.

Interes jest kosztowny, ale daj¹cy satysfakcjê z tego powodu, ¿e
niesie radoæ ludziom. Najbardziej
gor¹cym okresem pracy jest oczywicie lato. W tym czasie nie sposób narzekaæ na brak klientów.

S£OÑCE, WODA, KAJAK

Jedn¹ z ga³êzi rejonowej turystyki sta³y siê sp³ywy kajakowe. Najwiêksz¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê
sp³ywy Mereczank¹.
 Us³ugi mi³onikom kajakowania wiadczymy od czterech lat. 70
procent naszych klientów stanowi¹
wilnianie. Najczêciej turyci wybieraj¹ sp³ywy kajakowe Mereczank¹, mniej Solcz¹ i Wisiñcz¹.
Dla nowicjuszy kajakowania radzimy sp³yw od Jaszun do Rudnik, na
tym odcinku wody Mereczanki s¹
najbardziej spokojne  mówi Daniel Bojarin z Rudnik.
Wynaj¹æ dwuosobowy kajak w
weekendy mo¿na za 60 litów dziennie, w dni robocze taka przyjemnoæ
kosztuje dwa razy taniej. Kajakarzom nie psuj¹ humoru nawet wywrotki, do których czêsto dochodzi
podczas sp³ywów. Mereczanka wabi
turystów, dlatego w wolne dni p³ywaj¹ tu ca³e eskadry kajaków.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
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SYLWETKA

Poeta, który by³ dyrektorem
 Ja nie bêdê siebie chwali³,
ale powiem tylko jedno, moim zadaniem, jako dyrektora szko³y,
by³o utrzymanie dobrego mikroklimatu, aby nauczyciele siê nie
k³ócili, a uczniowie mieli jak najlepsze warunki do nauki  mówi
Stanis³aw Mikonis, by³y dyrektor Szko³y redniej im. Anny
Krepszul w Butrymañcach.

B

y³ dyrektorem w tym czasie,
gdy na Litwie zaczê³y powstawaæ obok klas polskich i litewskich,
tak¿e klasy rosyjskie. Jego wielk¹
zas³ug¹, jako dyrektora jest to, ¿e
wiêkszoæ rodziców zapisywa³o do
ówczesnej Szko³y redniej w Butrymañcach swoje dzieci do polskich
klas. Nie zwa¿ali oni na to, ¿e byæ
mo¿e w przysz³oci dzieci bêd¹ mia³y wiêksze problemy z dostaniem siê
na wy¿sz¹ uczelniê. Tak g³osi³a ówczesna propaganda Zwi¹zku Sowieckiego. Gdy uda³o mu siê we
wspó³pracy z rodzicami i nauczycielami utrzymaæ polskie klasy, zachêca³ do tego, by nie baæ siê mówiæ o
wiêcie 11 Listopada, o Warszawie,
o Orle w koronie. Oczywicie o tym
siê mówi³o tylko w klasach i na lekcjach wychowawczych, ale to pomog³o wychowaæ nastêpne polskie
pokolenie na Wileñszczynie.

MI£ONIK TRYLOGII

 To dyrektor, który zawsze by³
blisko uczniów. Nie jest wa¿ne, czy
to by³y zawody sportowe, czy inne
wydarzenie. ¯y³ ¿yciem szko³y i
¿yciem uczniów. Chocia¿ nie jest
polonist¹, to zna trylogiê Henryka
Sienkiewicza na pamiêæ. Pyta³ nas i
po prostu wstyd by³o tego nie przeczytaæ. By³ wspania³ym dyrektorem
i chodz¹c¹ encyklopedi¹. Zachêca³
nas do pracy swoim przyk³adem, nigdy nie rozkazywa³, by³ bardzo bezporedni  wspomina Józef Rybak,
zastêpca dyrektora administracji
Samorz¹du Rejonu Solecznickiego.
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 My, uczniowie, nie balimy siê
go, a raczej szanowalimy. By³ to
gospodarz szko³y, ale nie by³ ani
natrêtny, ani wcibski. Raczej taki,
który by³ zawsze obok w chwilach
radoci i smutku. Bardziej go pamiêtam jako nauczyciela, gdy na lekcjach opowiada³ nam o historii.
Mymy tego wszystkiego jeszcze
nie rozumieli, ale on pa³a³ mi³oci¹
do tego przedmiotu i potrafi³ t¹ mi³oæ nam przekazaæ. Przez ca³¹ lekcjê opowiada³, i to tak, ¿e chcia³o
siê go s³uchaæ, dlatego rzadko nas
odpytywa³ i by³ z tego powodu bardziej lubiany od innych nauczycieli
 opowiada Zdzis³aw Palewicz, mer

rejonu solecznickiego i prezes Solecznickiego Oddzia³u Rejonowego
Zwi¹zku Polaków na Litwie.
Maryja £odziato, zastêpca dyrektora Szko³y redniej im. Anny
Krepsztul w Butrymañcach uwa¿a,
¿e Stanis³aw Mikonis umia³ pracowaæ z ludmi. Do niego po radê
przychodzili nie tylko nauczyciele i
uczniowie, ale tak¿e osoby ze wsi.
Nigdy siê nie zdarzy³o ¿eby komu
nie doradzi³, nie pomóg³. Zawsze
stara³ siê zrozumieæ i wys³uchaæ.
 Czasami wydawa³o siê, ¿e ten
cz³owiek po prostu lubi pomagaæ
innym. Zawsze stara³ siê zrozumieæ
niedowiadczonego nauczyciela i

M¹dry Polak po szkodzie,
gdy bieda w bok bodzie
Nas Polaków, niestety w ¿yciu czasem gubi,
¿e ka¿dy obstaje za tym, co kto lubi,
¿e ponad tradycje nasze ojczyste
przek³adamy interesy swoje osobiste.
Tam, gdzie trzeba oddaæ swe si³y wszystkie,
pytamy siê czêsto: Jakie bêd¹ zyski?
Co na tym stracê lub ile zarobiê?
Co mi zostanie z tego, je¿eli to zrobiê?
To jest prawda niezbita i jako wiat stara,
¿e to jest naszego narodu przywara,
bo gdy siê nie uda czasem dopi¹æ swego,
to zamiast winiæ siebie, szukamy winnego.
I w koñcu nie wiadomi, czyja to jest wina
koz³em ofiarnym czynimy Litwina!
Chocia¿ w Litwie ¿yjemy jeszcze siako tako,
Litwini i Polacy dzier¿¹ siê jednako.
Do jednego Boga sk³aniamy siê czo³em.
Ku lepszej przysz³oci pod¹¿amy spo³em.
Kiedy ona przyjdzie? Wiêkszoæ z nas w to wierzy.
Jak szybko? Od nas tylko to zale¿y.
I wynik tych d¹¿eñ zale¿y od tego,
bo ka¿dy jest kowalem losu swojego.
Nikt nie przyniesie nam pieczeni z ro¿na,
je¿eli nie zrobimy, co trzeba i mo¿na!
Butrymañce, 15 grudnia 2000 roku

SYLWETKA

KORZENIAMI ZE ¯MUDZI

Dzi Stanis³aw Mikonis, chocia¿ ma 73 lata, nie straci³ ducha
m³odoci.
 Moja rodzina ze strony ojca
pochodzi ze ¯mudzi. Nie uda³o siê
ustaliæ, w jaki sposób trafili do Butrymañc, ale mylê, ¿e to by³o podczas najazdu szwedzkiego. Ludzie
wtedy du¿o i czêsto migrowali. Jak
wiemy, Litwa by³a wtedy w trudnej
sytuacji, panuj¹cy Radziwi³³owie
przecie¿ byli pod ró¿nymi wp³ywami i po ró¿nych stali stronach, jedni
trzymali ze Szwedami, a drudzy byli
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dlatego by³ bardzo lubiany przez
grono pedagogiczne. Uczestniczy³
bardzo aktywnie w ¿yciu szko³y, a
nie tylko dawa³ polecania innym.
Sam robi³ wiêcej ni¿ niejeden nauczyciel. Zawsze jedzi³ z m³odzie¿¹ na zawody. By³ trenerem.
Pamiêtam, ¿e wtedy szko³a butrymañska zajmowa³a naprawdê dobre
miejsca na zawodach nie tylko w
rejonie, ale na przyk³ad w K³ajpedzie. Nigdy siê nie zdarzy³o, ¿eby
nie odprowadzi³ wyje¿d¿aj¹cych
dzieci do Polski lub na inn¹ wycieczkê. Zawsze te¿ stara³ siê zadzwoniæ
i zapytaæ jak dojechalimy, czy
wszystko w porz¹dku. Gdy wracalimy, zawsze spotyka³ siê z nami 
wspomina Maryja £odziato.
wierni królowi Janowi Kazimierzowi  opowiada pan Stanis³aw.
Urodzi³ siê w padzierniku 1936
roku we wsi Dojlidy. Nauczyciel,
dyrektor, ale te¿ poeta. Pisa³ i pisze fraszki, które s¹ pe³ne starowieckiego wdziêku. W wierszach
zawar³ wszystkie lekcewa¿one dzi
cnoty: odwagê bycia sob¹, powci¹gliwoæ w wyra¿aniu uczuæ.
Nie ma w nich zgorzknienia ani
pretensji. Jest dobrotliwe spojrzenie na niedoskona³¹ rzeczywistoæ,
du¿o ciep³a i elegancji.

Ten poeta, historyk i sportowiec,
jest te¿ dzia³aczem na rzecz polskoci nie tylko w szkole, ale równie¿
w rejonie i na Wileñszczynie.
 Jako jeden z pierwszych, za³o¿y³ ko³o Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w Butrymañcach.
By³ te¿ na pierwszym zjedzie
Zwi¹zku Polaków na Litwie. Podczas tych wa¿nych dla nas wydarzeñ nigdy nie sta³ z boku  wspomina Zdzis³aw Palewicz.
Katarzyna Biersztañska

ZPL

Obecnie najwa¿niejszym celem dzia³aczy jest pomoc rodakom, którzy ucierpieli w powodzi
Dzi ca³y nasz wysi³ek jest
skierowany na akcjê Wileñszczyzna  powodzianom, która
odbywa siê pod auspicjami
Zwi¹zku Polaków na Litwie 
mówi Teresa Wojsiat, prezes
ko³a ZPL w Podborzu. Pomagamy niezale¿nie od tego, czy ucierpia³y miasta, z którymi siê przyjanimy, czy nie. Przyjació³ poznaje siê w biedzie  to stare przys³owie, ale jak¿e prawdziwe.
Cz³onkowie ko³a, mieszkañcy wsi
nie s¹ obojêtni na biedê, która
dotknê³a Polskê. Od razu do³¹czylimy do akcji. Potrwa u nas do
czasu, a¿ zostanie sfinalizowana

Licz¹ na m³odych
na Wileñszczynie. Jestem dumna ze swych rodaków, którzy nie
tylko potrafi¹ korzystaæ z pomocy, ale te¿ pomagaæ.

W

tym roku ko³o ZPL w Podborzu obchodzi 20-lecie za³o¿enia. Zrodzi³o siê ze Stowarzyszenia Spo³eczno  Kulturalnego Polaków na Litwie, powsta³ego w 1989
roku z inicjatywy nauczycieli Podborskiej Szko³y Podstawowej i pracowników przedszkola. Stowarzy-

szenie liczy³o ponad 90 cz³onków,
którzy nastêpnie z równie du¿ym zaanga¿owaniem podjêli dzia³alnoæ w
ZPL. Pierwszym prezesem podborskiego ko³a by³a Józefa Baranowska.
Wspólnie z by³ym proboszczem parafii, ksiêdzem Miros³awem Balcewiczem byli inspiratorami odrodzenia pracy spo³eczno  kulturalnej na
rzecz ocalenia od zapomnienia tradycji przodków, jêzyka ojczystego i
wiary. Miejscowa m³odzie¿ za³o¿y³a
(Dokoñczenie na str. 10)
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Przegl¹d wydarzeñ  czerwiec

którzy Bia³¹ Wakê budowali. Obchody zainaugurowa³a msza w. w
kociele w Rudnikach, podczas której powiêcony zosta³ herb i sztandar Bia³ej Waki. Po po³udniu odby³a siê impreza plenerowa: koncert z
udzia³em gospodarzy i goci, wystawa prezentuj¹ca historiê miasteczka, atrakcje dla dzieci, loty balonem,
a na zakoñczenie  pokaz sztucznych ogni. Podczas uroczystoci
osoby, które przyczyni³y siê do organizacji wiêta, zosta³y uhonorowane dyplomami dziêkczynnymi.

4 5 czerwca w Kownie odby³ siê
V Festiwal Narodów Litwy Kulturos tiltai  Mosty kulturowe. Jest
to impreza prezentuj¹ca kulturê
mniejszoci narodowych zamieszkuj¹cych nasz kraj  piosenki, tañce,
rzemios³a. Na tegorocznym wiêcie
w Kownie rejon solecznicki reprezentowa³ zespó³  Turgielanka.
4 Solecznicki Urz¹d Pracy
poda³, ¿e w maju zmniejszy³a siê liczba osób rejestruj¹cych siê jako bezrobotni. W ci¹gu miesi¹ca zg³osi³o
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siê 378 osób poszukuj¹cych pracy, o
ponad 54 proc. mniej w porównaniu
z kwietniem. Na dzieñ 1 czerwca na
ewidencji solecznickiej gie³dy pracy
by³y 4944 osoby szukaj¹ce zatrudnienia, w tym 1955 kobiet. Stopa bezrobocia wynosi³a prawie 21 proc, w
porównaniu z majem bezrobocie
wzros³o o 0,6 punktu procentowego.
Najwiêcej bezrobotnych jest w gminach poszkoñskiej, gierwiskiej i kolenickiej. Najmniej  w solecznickiej, jaszuñskiej i podborskiej. W
maju wskanik bezrobocia spad³ w
czterech gminach: dziewieniskiej, kamioñskiej, bia³owackiej i jaszuñskiej.

4 Od 3 do 7 czerwca w rejonie
solecznickim goci³a delegacja starostwa powiatowego w Wolsztynie
na czele ze starost¹ Ryszardem Kurpem. Gocie dostarczyli dary dla
Gimnazjum im. niadeckiego i
przedszkola Bajka w Soleczni-
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4 5 czerwca w Bia³ej Wace odby³y siê uroczystoci z okazji 60lecia miasteczka. Na jubileusz zaproszeni zostali przyjaciele gminy z
Polski  z Szudzia³owa i Wolsztyna, w³adze rejonu oraz przedstawiciele urzêdu prezydenta, by³o to jednak wiêto przede wszystkim dla
mieszkañców  obecnych i tych,

kach, szkó³ podstawowych w Dojlidach, Ma³ych Solecznikach i Czu¿ekampiach. Spotkali siê te¿ z merem rejonu, by omówiæ kierunki
dalszej wspó³pracy, w tym plany
dotycz¹ce obozu letniego w Ma³ych
Solecznikach z udzia³em m³odzie¿y
rejonu solecznickiego, powiatu
wolsztyñskiego oraz powiatu Dahme  Spreewald ( Niemcy).

4 12 czerwca owiatowcy z rejonu solecznickiego wziêli udzia³ w
XV. jubileuszowej konferencji Wileñskiego Rejonowego Oddzia³u
ZPL Polskie dziecko w polskiej
szkole. Podczas obrad g³os zabra-

³a kierowniczka wydzia³u owiaty
Regina Markiewicz, która przedstawi³a sytuacjê szkó³ polskich w rejonie solecznickim i w jaki sposób rozstrzygane s¹ ich problemy. Remonty w polskich placówkach edukacyjnych sta³y siê jednym z g³ównych
zadañ samorz¹du, odk¹d w polskich
miejscowociach zaczê³y powstawaæ nale¿¹ce do gestii powiatu nowoczesne szko³y litewskie. Jednym
z podstawowych zadañ niezmiennie
pozostaje wychowanie uczniów w
duchu wartoci chrzecijañskich.
Regina Markiewicz zapowiedzia³a,
¿e w padzierniku br. w Solecznikach odbêdzie siê podobna konferencja nt. Szko³a w rodowisku
wielokulturowym.

4 12 czerwca Z³ote Gody ob-

chodzili mieszkaj¹cy w gminie jaszuñskiej Jadwiga i Jan Bobanowie.
Szacowni jubilaci odbierali w tym
dniu ¿yczenia od najbli¿szej rodziny  dzieci i wnuków. Pamiêta³y o
nich w³adze rejonu  mer Zdzis³aw
Palewicz, starocina gminy jaszuñskiej Zofia Griaznowa, kierowniczka wydzia³u opieki spo³ecznej Regina Soko³owicz. Podczas uroczystej mszy w. w jaszuñskim kociele pw. w. Anny ks. Andrzej Andrzejewski pob³ogos³awi³ ich zwi¹zek na
dalsze lata ¿ycia.

4 12 czerwca odby³ siê pierw-

szy sp³yw kajakowy pracowników

administracji samorz¹du i ich rodzin. Miejscem sp³ywu by³a rzeka Mereczanka na odcinku oko³o
12 km, od miejscowoci Jaszuny
do wsi Wieczoryszki. Po pokonaniu szlaku wodnego uczestnicy
wyprawy wziêli udzia³ w zawodach sportowych.

4 13 czerwca parafianie z Turgiel odwiedzili w Mejszagole ks. pra³ata Józefa Obrembskiego, swego by³ego duszpasterza, który obchodzi³
78. rocznicê wiêceñ kap³añskich. Do
parafii turgielskiej ks. Obrembski
zosta³ skierowany tu¿ po przyjêciu
wiêceñ kap³añskich w 1932 roku.
Prowadzi³ tu nie tylko dzia³alnoæ
duszpastersk¹, patriotyczn¹, ale
równie¿ spo³eczn¹ i edukacyjn¹. To
m.in. przy jego udziale zak³adane
by³y kó³ka rolnicze, prowadzono
kursy szkoleniowe, a m³odzie¿ wystawia³a sztuki. Staraniem ks. Obrembskiego wybudowano w Turgielach dom na cele spo³eczne. Kiedy
wybuch³a wojna, mimo obawy
przed wywózk¹ na Sybir pomaga³
ludziom i wspiera³ Armiê Krajow¹.
Po 18 latach s³u¿by dla tej parafii, w
1950 r. zosta³ przeniesiony do Mejszago³y, gdzie mieszka do dzi dnia.
4 18 czerwca na placu samorz¹dowym w Solecznikach wyst¹pi³
zespó³ LECHaRUS z £odzi, prezentuj¹c licznie zgromadzonej publicznoci muzykê s³owiañsk¹, ballady i romanse rosyjskie i cygañskie,
utwory s³ynnych bardów.
4 W po³owie czerwca w przedszkolach rejonu rozpoczê³a siê przerwa wakacyjna. Do koñca sierpnia
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zamkniête bêd¹ przedszkola w Dziewieniszkach, Poszkach, Taboryszkach, od 24 czerwca nieczynne s¹
przedszkola w Butrymañcach i Kolenikach, od 28 czerwca  w Janczunach, z dniem 1 lipca wakacje
rozpoczê³y siê w przedszkolach w
Bia³ej Wace, Jaszunach, Zawiszañcach, Ejszyszkach i Solecznikach.
Podczas wakacji w placówkach
przedszkolnych zostan¹ wykonane
bie¿¹ce remonty.

Rada samorz¹du rejonu solecznickiego równie¿ przyjê³a Akt Intronizacji Chrystusa Króla) i wyrazi³a
nadziejê, ¿e za przyk³adem Wileñszczyzny pójd¹ inne samorz¹dy zarówno na Litwie, jak i w Polsce.

4 18 czerwca w Solecznikach
obradowa³a Rada Rozwoju Regionu Wileñskiego. By³o to ostatnie
posiedzenie Rady przed likwidacj¹
powiatów, która nast¹pi³a z dniem
1 lipca br. Uczestników narady powita³ mer rejonu Zdzis³aw Palewicz.

FOT. WIKTOR JUSEL
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St. specjalistka wydzia³u inwestycji
i planowania strategicznego rej. solecznickiego Donata Amankevièiene przedstawi³a plany rozwoju rejonu solecznickiego. Nastêpnie
omawiano sprawy zwi¹zane z realizacj¹ planu rozwoju regionu na lata
2010 2013. Po zakoñczeniu narady cz³onkowie Rady Regionalnej
zostali zaproszeni do Szko³y Sztuk
Piêknych im. Moniuszki, gdzie
obecnie trwaj¹ prace remontowe ze
rodków unijnych jest porz¹dkowany park wokó³ szko³y.

4 19 czerwca delegacja rejonu
solecznickiego wziê³a udzia³ w uroczystej mszy w. z okazji pierwszej
rocznicy przyjêcia w rejonie wileñskim Aktu Intronizacji Chrystusa
Króla. Msza w. zosta³a odprawiona w kociele w Mejszagole. Mer
rejonu wileñskiego Maria Rekæ
dziêkowa³a za poparcie tej inicjatywy solczanom (w grudniu 2009 roku

4 23 czerwca w Jaszunach odby³a siê zabawa wiêtojañska, zorganizowana przez starostwo jaszuñskie, Centrum Kultury w Solecznikach oraz Dom Kultury w Jaszunach. Bawiono siê w parku ko³o pa³acu Baliñskich. Wyst¹pi³y zespo³y
lokalne: Znad Mereczanki, ,,Solczanie, ,,Fantazija, No comments oraz gocie z Bia³orusi 
zespó³ Uladary z Wo³kowyska.
Zabawy wiêtojañskie odby³y siê
równie¿ w Dziewieniszkach, Butrymañcach i Gierwiszkach.
4 Od 25 do 27 czerwca w G³o-

gowie odbywa³ siê XV Przegl¹d
Kultury Polskiej KRESY 2010.
120 uczestników z Litwy, Bia³orusi, Ukrainy i Polski zgromadzi³o siê
na Zamku Ksi¹¿¹t G³ogowskich. Litwê na przegl¹dzie reprezentowa³
zespó³ Ejszyszczanie.

4 W ci¹gu ca³ego miesi¹ca w
rejonie solecznickim odbywa³a siê
zbiórka pieniêdzy na rzecz akcji
Wileñszczyzna  powodzianom.
Pieni¹dze zbierano w administracji
samorz¹du: urzêdnicy zebrali blisko
3 tys. litów, jak równie¿ w starostwach, parafiach i ko³ach ZPL. 5730
litów na rzecz powodzian przekazali wierni parafii pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego w Ejszyszkach. Akcja potrwa do 15 lipca.
Opr. Barbara Sosno
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ZPL
(Dokoñczenie ze str. 7)

Licz¹ na m³odych
sów. Po pani Baranowskiej prezesowali: Tadeusz Romanowski i Helena
Burakiewicz. Od 2002 roku na czele
zwi¹zkowców jest Teresa Wojsiat 
wicedyrektorka Podborskiej Szko³y
Podstawowej ds. gospodarczych.
 Dzisiaj nie wyobra¿am sobie
naszej dzia³alnoci bez wspó³pracy
z gmin¹ i starost¹ Tadeuszem Minakowskim, który aktywnie wspiera nasze pomys³y. Jako dowód tego,
warto wymieniæ inicjatywê mieszkañców wsi Niewoniañce upamiêtnienia pomordowanych w czasie II
wojny wiatowej i w okresie powojennym. Pomnik ofiar tych smutnych wydarzeñ zosta³ wzniesiony w
2006 roku, co zawdziêczamy wielkiemu zaanga¿owaniu starosty 
podkrela pani prezes.
W kole aktywnie dzia³aj¹ pracownicy gminy: Halina Dudko, Janina Wieliczkiewicz, Genoefa Komarowicz, Zbigniew Krupowicz.
Z inicjatywy Haliny Molis  dyrektorki szko³y, nauczyciela historii
Stanis³awa Kury³o oraz polonistki
Marii Ligowskiej, m³odzi cz³onkowie ko³a objêli opiek¹ groby poleg³ych ¿o³nierzy Armii Krajowej. Co
roku, w wiêta 1 i 11 Listopada

FOT. ARCHIWUM

Oazê. Aktywnie dzia³ali Heronim
Ligowski, Maria Ligowska  polonistka, Halina Molis  dyrektorka
szko³y, Halina Burakiewicz, Tekla
Wojciechowicz, Jadwiga Malewska.
W latach 90. trzon najm³odszego
pokolenia ko³a stanowili Ela i Krystyna Baranowskie, Ela i Renata
Matujzo, Andrzej Wasilewski, Tadeusz Krupowicz, Ryszard Pieciun.
Starsi mieszkañcy wsi za³o¿yli tzw.
Ma³¹ Grupê Teatraln¹. Nale¿eli do
niej Monika i Józef Kuczyñscy, Edmund, Tadeusz i Maria Baranowscy,
Eugeniusz Wojsiat i inni. Starsze i
m³odsze pokolenia spo³eczników
wspólnie dzia³a³y na rzecz odrodzenia tradycji religijno obyczajowych.
W tym okresie wrócono do wiêtowania Andrzejek, hucznych zabaw z
okazji w. Jana, a najwa¿niejsze, ¿e
swobodnie, a nie po cichu, zaczêto
obchodziæ wiêta Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy. Obchodom w rodzinnym gronie zawsze towarzysz¹
odt¹d imprezy dla ca³ej wsi, organizowane przez cz³onków ko³a ZPL.
Nie ka¿da wie rejonu mo¿e siê
pochwaliæ swoim hymnem. Podborze go ma! S³owa do hymnu napisali i muzykê skomponowali pañstwo
Baranowscy.
Od pocz¹tku istnienia, dzia³alnoci¹ ko³a kierowa³o czterech preze-

Lekcja pamiêci przy grobie u³ana
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uczniowie sk³adaj¹ kwiaty i zapalaj¹
znicze na grobie u³ana Jana Karpiñskiego we wsi Jacewicze. Na obchody wiêta Niepodleg³oci Polski s¹
zapraszani byli AK-owcy: Eugeniusz
Wojsiat i Benedykt Kuczyñski. Panowie s¹ honorowymi goæmi
wszystkich wi¹t, cz³onkowie ko³a
pamiêtaj¹ równie¿ o ich urodzinach.
Najbli¿sze plany ko³a, to upamiêtnienie historycznych miejsc gminy. W
tym celu ma byæ przygotowany i rozpowszechniony folder z informacjami
o najwa¿niejszych miejscach i obiektach na terenie gminy, zwi¹zanych z
histori¹ okresu przedwojennego.
Podobnie jak w innych miejscowociach rejonu, orodkiem kultury s¹ szko³a i przedszkole. Trosk¹
kierownictwa szko³y i ko³a ZPL jest
wiêc stworzenie dobrych warunków
do nauki i odpoczynku w tych placówkach. Atrakcyjna szko³a, to gwarancja tego, ¿e dziecko z polskiej
rodziny pójdzie do polskiej szko³y.
Kierownictwo szko³y i cz³onkowie
ko³a bardzo ceni¹ sobie wieloletni¹
przyjañ ze szko³ami z Poznania.
Dziêki tym kontaktom podborskie
dzieci wyje¿d¿a³y na kolonie do
Polski. Co roku do szko³y przychodzi³y transporty z pomoc¹ w postaci ksi¹¿ek, zabawek, pomocy dydaktycznych, rodków czystoci i innych potrzebnych rzeczy. Dzisiaj
Podborze przyjani siê z Dar³ówkiem. Na pocz¹tku czerwca szko³a
otrzyma³a w darze bus, którym dzieci bêd¹ dowo¿one na zajêcia.
Obecnie ko³o ZPL w Podborzu
liczy ponad 30. cz³onków. Mimo, ¿e
jest ich znacznie mniej ni¿ w pierwszych latach dzia³alnoci, to nie jest
to najwiêkszym zmartwieniem.
 Wiêkszoæ obecnych cz³onków
ZPL to ludzie m³odzi i jestem przekonana, ¿e ko³o nie jest zagro¿one upadkiem, wrêcz odwrotnie, obserwujemy
nasilenie zainteresowania dzia³alnoci¹
spo³eczn¹ i liczymy na powiêkszenie
naszego grona  mówi Teresa Wojsiat.
Bo¿ena Lenkiewicz

SPO£ECZEÑSTWO
Ju¿ dzia³a Spo³eczna Rada ds. Ochrony Praw Dziecka

Ma³y cz³owiek  du¿e prawa

M

a³y cz³owiek ma du¿e prawa:
prawo do ¿ycia i rozwoju, prawo do rodziny, prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do
wychowania przez rodziców naturalnych, prawo do swobodnego wyra¿ania pogl¹dów i poszanowania
ich przez doros³ych. Ma te¿ wolnoæ
od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadu¿yæ seksualnych, prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do mo¿liwie najwy¿szego poziomu ochrony zdrowia, prawo do odpowiedniego standardu ¿ycia, prawo do wypoczynku,

WARTO PAMIÊTAÆ

FOT. BO¯ENA TYCZYNO

W rejonie solecznickim dzieci i m³odzie¿ w wieku do 19 lat,
stanowi¹ 25 proc. ogó³u mieszkañców. W 2008 r. Wydzia³ Stanu Cywilnego zarejestrowa³ 437
noworodków, w 2009 r. - 410. Z
danych statystycznych wynika,
¿e sytuacja demograficzna w rejonie solecznickim nie zmieni³a
siê na lepsze, niemniej jednak
co czwarty mieszkaniec rejonu
 to osoba niepe³noletnia.
W Solecznickim Domu Dziecka dzieci maj¹ zapewnion¹ opiekê i troskê

czasu wolnego, rozrywki i zabawy,
prawo do nauki, prawo do znajomoci kultury swojego narodu, wyznania i praktyk religijnych.
 Dzieciñstwo, to niepowtarzalny
okres w ¿yciu, ale gdy brakuje mi³oci rodzicielskiej, nie jest ono jasne i
pogodne. Niestety, w naszej codziennej pracy spotykamy siê raczej z takimi negatywnymi przypadkami  mówi
Maria Mackiewicz, kierowniczka
Wydzia³u Ochrony Praw Dziecka w
solecznickim samorz¹dzie.

W dobie kryzysu i bezrobocia wiele osób opuszcza Litwê, wyje¿d¿aj¹c za chlebem do innych krajów. Ludzie chc¹ w ten sposób zapewniæ
dobrobyt rodzinie. Niestety czêsto nie maj¹ mo¿liwoci zabrania ze sob¹
dzieci, które zostaj¹ pod opiek¹ dziadków, krewnych czy znajomych.
Specjalici od ochrony praw dziecka s¹ zaniepokojeni zwiêkszaj¹c¹ siê
liczb¹ tzw. sierot spo³ecznych. Ma³o tego, ¿e dzieci zostaj¹ bez opieki
rodziców, ci czêsto zapominaj¹ o za³atwieniu formalnoci prawnych, czyli o wyznaczeniu opiekuna prawnego, osoby, która bêdzie wystêpowaæ w
imieniu dziecka. Bez opiekuna prawnego nie da siê zapisaæ dziecka do
przedszkola czy szko³y, zarejestrowaæ w przychodni. W nag³ych przypadkach, np. jeli dziecko trafi do szpitala i potrzebna bêdzie operacja, bez
zgody opiekuna lekarze nie bêd¹ mogli mu pomóc. Mog¹ to byæ równie¿
sytuacje zwi¹zane ze z³amaniem prawa przez osobê, która nie ukoñczy³a
jeszcze 14 lat  w takim przypadku odpowiedzialnoæ ponosi opiekun
prawny. W ka¿dym b¹d razie  gdyby co siê sta³o, rodzice nie bêd¹
mogli natychmiast wróciæ z zagranicy, a dziecku nie mo¿na bêdzie pomóc. Aby unikn¹æ podobnych problemów, Maria Mackiewicz radzi rodzicom, planuj¹cym emigracjê zarobkow¹, by przed wyjazdem zg³osili
siê z osob¹, której chc¹ powierzyæ opiekê nad dzieckiem do wydzia³u
ochrony praw dziecka i za³atwili wszelkie formalnoci.

DZIECI BEZ RODZICÓW

Pani Maria ubolewa nad tym, ¿e problemy rodziny i problemy dziecka dla
trzech pracuj¹cych w wydziale urzêdniczek, jest chlebem powszednim.
Wydzia³ ma w ewidencji 136 rodzin ryzyka, w takich rodzinach wychowuje siê 328 dzieci. S¹ to dzieci,
które maj¹ rodziców, mieszkaj¹ z
nimi, ale rodzice z ró¿nych powodów
 z regu³y g³ównym powodem jest
regularne zagl¹danie do kieliszka 
obowi¹zki rodzicielskie zaniedbuj¹.
 122 dzieci nie dozna³o ciep³a rodzinnego i trafi³o do rodzin zastêpczych lub placówek opiekuñczych.
Wiêkszoæ, bo 75 jest w rodzinach
zastêpczych, a 47 przebywa w Solecznickim Domu Dziecka oraz domach dziecka w Wilnie. Smutne, ale
zaledwie kilkoro dzieci z tego grona
jest prawdziwymi sierotami, pozosta³e, to tzw. sieroty spo³eczne, czyli
dzieci, które maj¹ jednego, a nieraz
obojga rodziców, którzy niestety czêstokroæ zapominaj¹ o ich istnieniu 
mówi Maria Mackiewicz.
Obowi¹zkiem pañstwa jest dbanie
o takie pokrzywdzone przez w³asnych
rodziców dzieci. W 1995 roku samorz¹d rejonu solecznickiego za³o¿y³
w³asny dom dziecka. Podopieczni placówki, w wieku od 3 do 18 lat maj¹ tu
zapewniony dach nad g³ow¹, to
wszystko, czego potrzebuj¹ w przed-
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SPO£ECZEÑSTWO
szkolu, szkole i to, czego nie dozna³y
w domu rodzinnym  sta³¹ opiekê i troskê. Istotne znaczenie ma te¿ fakt, ¿e
s¹ tu wychowywane w duchu polskoci, a dziêki sta³ym kontaktom z przyjació³mi w Polsce, poznaj¹ historiê i
kulturê, szlifuj¹ swoj¹ polszczyznê.

RADA MA POMÓC

W kwietniu powo³ana zosta³a
Spo³eczna Rada ds. Ochrony Praw
Dziecka. Jej sk³ad zatwierdzi³a
Rada samorz¹du.
 Koniecznoæ powstania takiej
Rady jest ustanowiona w ustawie
o ochronie praw dziecka. S¹dzê, ¿e
jest potrzebna i bêdzie skuteczna 
mówi Maria Mackiewicz, która nale¿y do Rady.
W sumie, do spo³ecznej Rady nale¿y 13 osób. Ich zawody s¹ powi¹zane z ochron¹ praw dziecka: pedagog specjalny, lekarz, starosta, przedstawicielka samorz¹du uczniowskiego, funkcjonariusz policji, pracownik socjalny, pracownicy wydzia³ów
praw dziecka i opieki spo³ecznej,
opiekun prawny. Rad¹ kieruje wicemer Andrzej Andruszkiewicz. Rada
ma charakter doradczy.
 Ma przygotowywaæ propozycje
w dziedzinie doskonalenia us³ug socjalnych wiadczonych dzieciom z
rodzin patologicznych, jak te¿ z rodzin ubogich. Propozycje z zakresu
pomocy dzieciom ofiarom przemocy,
dzieciom z problemami wychowawczymi, nieletnim matkom, sierotom,
które po opuszczeniu domu dziecka
nie maj¹ sta³ego miejsca zamieszkania. Wa¿n¹ funkcj¹ Rady ma byæ koordynowanie pracy ró¿nych urzêdów,
instytucji i organizacji, maj¹cych w
swej pieczy ochronê praw dziecka 
t³umaczy Maria Mackiewicz.
Wspó³praca na poziomie samorz¹dowego Wydzia³u Ochrony Praw
Dziecka, innych jednostek samorz¹dowych, szko³y, organizacji spo³ecznych, policji, placówek ochrony
zdrowia, kocio³a, wed³ug Marii
Mackiewicz, mo¿e byæ skuteczna.
 Naszym wspólnym celem jest pomóc ka¿demu dziecku, które pomocy
potrzebuje  podkrela pani Maria.
Barbara Sosno
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Wakacje z malarstwem

Ponad dwudziestu wychowanków Szko³y Podstawowej
w Taboryszkach przez dziewiêæ wakacyjnych dni uczy³o
siê sztuki malowania. Warsztaty plastyczne dla najm³odszych mieszkañców Taboryszek i okolicznych wsi w dniach
18  27 czerwca organizowa³ Podlaski oddzia³ Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

A

utork¹ projektu edukacyjnego jest by³a wieloletnia prezes
podlaskiego oddzia³u Wspólnoty Polskiej Maria Rzeszko. Organizacjê pracy letniej szko³y plastycznej sfinansowa³ Senat RP.
Pierwsze zajêcia z dzieæmi prowadzili wyk³adowcy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów- Klanza z Bia³egostoku. W
pierwszych dniach dzieci uczestniczy³y w ró¿nego rodzaju zajêciach
integracyjnych. Po dwóch dniach pod bacznym okiem wyk³adowców Galerii lendziñskich w Bia³ymstoku Izabeli Suchockiej i Katarzyny Hryszko, m³odzie¿ szkolna przyst¹pi³a do tworzenia swoich pierwszych dzie³ malarskich.

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

- S¹dzê, ¿e ka¿de dziecko ma naturaln¹ potrzebê tworzenia. Z ³atwoci¹ stworzy obraz, napisze wiersz, zapiewa czy zatañczy. Na naszych
zajêciach staramy siê te naturalne zdolnoci dzieci wykorzystaæ przy
przekazywaniu wiedzy plastycznej i estetycznej. Dzieci, niezale¿nie
od wieku, chêtnie ucz¹ siê ró¿nych sztuk malowania gwaszem, akwarel¹, pastelami. Nawet piêtnastoletni ch³opcy nie wstydz¹ siê uczyæ
sztuki haftowania. Oprócz tego jestemy zauroczeni serdecznoci¹ i
gocinnoci¹ mieszkañców Taboryszek  powiedzia³a I. Suchocka.
Zajêcia obywa³y siê w pomieszczeniach Muzeum Anny Krepsztul,
które dzia³a w taboryskiej podstawówce od padziernika 2008 roku.
Pracê szko³y plastycznej zakoñczy³ wernisa¿ dzie³ artystycznych i obrazów stworzonych przez dzieci.
Andrzej Ko³osowski

RELIGIA

Logos, jako pomost
Joseph Ratzinger podkrela wielkie znaczenie wyboru, który dokona³ siê w biblijnym obrazie Boga, i po raz kolejny powtarza siê w
pocz¹tkach chrzecijañstwa i Kocio³a. Chrzecijañstwo znalaz³o siê
w rodowisku, w którym wyznawano wiarê w wielu bogów. Wiara i
g³oszenie nauki o jedynym Bogu stanê³a w opozycji do bóstw pogañskich, opowiadaj¹c siê za Bogiem filozofów.

D

okonanie tego wyboru nie by³o
uwarunkowane przyjêciem
którego Boga z panteonu bóstw,
który odpowiada³by Bogu chrzecijan, wrêcz przeciwnie. Koció³
pierwszych wieków odrzuca wszelkie staro¿ytne wyznania, które uznaje za u³udê i zalepienie, wypowiadaj¹c swoj¹ wiarê s³owami: ( ) niczego takiego nie czcimy ani o niczym takim nie mylimy, gdy mówimy: Bóg, lecz o samym bycie, o tym,
co filozofowie uznali za podstawê
wszelkiego bytu, za Boga ponad
wszelkie moce  tylko to jest naszym
Bogiem pisze Joseph Ratzinger we
Wprowadzeniu w chrzecijañstwo.
Widzimy kolejny wybór, który idzie
w kierunku Logosu w konfrontacji ze
wszelkimi mitami, pojawia siê tzw.
demitologizacja wiata. Z tego wniosek, ¿e ówczesny wiat zdawa³ sobie
sprawê z dylematu Boga wiary i
Boga filozofów. Mo¿emy zaobserwowaæ pojawiaj¹c¹ siê krytykê mitów, podejmowan¹ przez filozofów
takich jak  Ksenofanes, czy Platon,
którzy obalaj¹ klasyczny mit homerycki, który by³ zast¹piony przez mit
zwany Logosem. Rozwój Logosu
ostatecznie obali³ bogów, a ogromna rolê odegra³a tu literatura prorocka i m¹drociowa.

PRAWDA ZWYCIÊ¯Y£A
Bóg wiary ogromnie ró¿ni³ siê
od Boga filozofów, miêdzy nimi
by³a ogromna przepaæ, która objawi³a siê sprzecznoci¹ miêdzy
rozumem a pobo¿noci¹. Dlatego
religia staro¿ytna nie przetrwa³a,
zerwa³a z rozumem i odda³a siê czystej religijnoci. Gdyby religia
chrzecijañska posz³a w tym sa-

mym kierunku, mo¿na przypuszczaæ, ¿e spotka³by j¹ ten sam los.
Zerwanie z Logosem i trwanie przy
micie, religii staro¿ytnej by³o trwaniem w u³udzie wiedz¹c, ¿e nie ma
w nim prawdy. Traktowanie religii,
jako formê ustawy ¿yciowej przyczyni³o siê do jej rych³ego unicestwienia. w. Pawe³ komentuj¹c los
religii staro¿ytnej, w kilku wierszach napisa³: To, bowiem co o
Bogu mo¿na poznaæ, jawne jest
wród nich, gdy¿ Bóg im to ujawni³. ( ) choæ Boga poznali, nie
oddali Mu czci, jako Bogu ani Mu
nie dziêkowali ( ). I zamienili
chwa³ê niezniszczalnego Boga na
podobizny i obrazy miertelnego
cz³owieka, ptaków czworono¿nych
zwierz¹t i p³azów (por. Rz.1, 1923 ). Chrzecijañstwo stanê³o po
stronie prawdy. Tertulian, jeden z
Ojców Kocio³a napisa³: Chrystus
nazwa³ siê prawd¹, a nie zwyczajem. Prawda zwyciê¿y³a, obrzêdowoæ za sta³a siê form¹.
W dzisiejszych czasach mo¿emy
zauwa¿yæ co niepokoj¹cego.
Prawda chrzecijañska zaczyna zanikaæ poprzez ucieczkê od prawdy
rozumienia, w pobo¿noæ, wiarê i
objawienie, stawiaj¹c zwyczaje
jako piêkno, które mocno odbiega
od prawdy oraz staje siê czym bardzo istotnym. Pierwotne chrzecijañstwo, które przeciwstawia³o siê
uwiêconym zwyczajom, czyli
przeciw bogom ró¿nych religii,
wybra³o Boga filozofów, jako byt i
prawdê sam¹ w sobie. Bóg filozofów nie mia³ wtedy znaczenia religijnego, by³ rzeczywistoci¹ poza
religijn¹. Wyznawanie i wiara w
niego uwa¿ane by³y za formê bezbo¿noci i wyparcia siê religii. Tu

pojawi³y siê zarzuty pod adresem
chrzecijan, o ateizm, gdy¿ odrzucaj¹ panteon bóstw ca³ego wiata
staro¿ytnego i widz¹ wszystko, jako
pusty zwyczaj, który sprzeciwia siê
prawdzie. Bóg filozofów przejêty
przez Chrzecijan dope³niony treci¹ zawart¹ w Objawieniu staje siê
Bogiem wiary. Bóg, który by³ uwa¿any za czysty byt, za myl, która
kr¹¿y³a zamkniêta w sobie, nie ingeruj¹c w ¿ycie cz³owieka, przemienia siê w Boga wiary, Boga
stwórcê, jako ród³o mi³oci. Takiego Boga mo¿emy poznaæ dziêki
rozumowi, dziêki czemu widzimy
Boga, jako stwórcê mi³oci. Aby
zauwa¿yæ tê filozoficzn¹ przemianê, pojêcia Boga, nale¿y siêgn¹æ do
jakiegokolwiek tekstu biblijnego,
który mówi o Bogu.

RADOÆ Z JEDNEJ OWCY
Joseph Ratzinger przypomina
przypowieæ w. £ukasza, która
mówi o zaginionej owcy i zgubionej drachmie. Na wstêpie przypowieci faryzeusze gorsz¹ siê patrz¹c jak Jezus jada z grzesznikami. Jako odpowiedz na zaistnia³¹
sytuacjê Jezus ukazuje cz³owieka,
który ma sto owiec i jedna zostaje
zagubiona, szuka jej i znajduje, a
nastêpnie cieszy siê ni¹ bardziej
ni¿ dziewiêædziesiêcioma dziewiêcioma, których nie musia³ szukaæ.
Podobnie mówi o zagubionej
drachmie, która zostaje znaleziona
i daje tyle radoci, ni¿ to, co nie
zosta³o zgubione.
Jezus w przypowieciach ukazuje siebie, jako pos³anego przez
Boga, który usprawiedliwia i ukazuje sens swojej misji, mieszcz¹c
siê obok zagadnienia stosunku
Boga do cz³owieka, st¹d nasuwa siê
pytanie: kim jest Bóg? W odpowiedzi na to pytanie, mo¿na powiedzieæ, ¿e Bóg, którego zauwa¿amy
w tekstach Starego Testamentu i z
którym tu siê spotykamy, jest 
moc¹ stwórcz¹, która wszystko
stwarza, utrzymuje i kocha.
Kleryk Karol Rudnik
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WYDARZENIA

W

niedzielê 13 czerwca br. gocie i mieszkañcy rejonu gremialnie przybyli do miejscowoci
Zielanka (gmina jaszuñska), gdzie
odby³a siê uroczysta Msza wiêta z
okazji odnowienia kaplicy wiêtego
Antoniego oraz 75-lecia jej wzniesienia. Uroczystoæ, zorganizowan¹
przez starostwo i parafiê w. Anny w
Jaszunach, swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili mer rejonu solecznickiego
Zdzis³aw Palewicz, pose³ na Sejm RL
Leonard Talmont, dyrektor administracji samorz¹du rejonu solecznickiego Boles³aw Daszkiewicz, starosta gminy jaszuñskiej Zofia Griaznowa, wiceprezes Zwi¹zku Polaków na
Litwie Stanis³aw Pieszko, radni samorz¹du, parafianie.
Ksi¹dz proboszcz parafii jaszuñskiej Andrzej Andrzejewski podczas
nabo¿eñstwa przypomnia³ zebranym historiê kaplicy, która zosta³a
wybudowana przez Eugeniusza
Franciszka Orczywskiego, prokurenta Oddzia³u Banku Polskiego w
Wilnie, jako akt wdziêcznoci wiêtemu Antoniemu za dopomo¿enie w
odnalezieniu zgubionych wa¿nych
dokumentów bankowych. Ziemiê
pod budowê kaplicy odda³ w³aciciel jaszuñskiego maj¹tku Aleksander Piereswiet- So³tan. Przez nastêpnych kilka lat, w dniu imienin patrona kaplicy, corocznie odprawiano tutaj mszê polow¹. Zniszczona
kilkadziesi¹t lat temu przez niezna-
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FOT. IRENA KO£OSOWSKA

Bêdzie
miejscem
skupienia
jeszcze wielu
pokoleñ
jaszunian
nych sprawców kapliczka by³a
drewniana. Po ponad trzydziestu latach mieszkañcy miejscowoci  wsi
Zielanka i stacji kolejowej Jaszuny
 z inicjatywy so³tysa Krystyny
Smachtinej oraz radnego rady samorz¹du rejonu solecznickiego Jerzego Borkowskiego zdecydowali siê
na odbudowê kaplicy. Wierni okolicznych wsi postanowili, ¿e nowa
kapliczka zostanie wykonana z marmuru. Ogromny g³az na fundament
monumentu ofiarowa³a rodzina Jurcewiczów. W toku budowy kapliczki odnaleziono kapsu³ê wmurowan¹
w jej pierwotny fundament przez poprzednich fundatorów.
G³ównym fundatorem odbudowy kaplicy jest rodzina radnego
samorz¹du rejonu solecznickiego
Jerzego Micha³a Borkowskiego,
który razem z ma³¿onk¹ Iren¹ zaprojektowa³ now¹ kaplicê. Pomys³
odbudowy wspar³ samorz¹d rejonu solecznickiego, mieszkañcy
stacji Jaszuny przy aktywnym
udziale so³tysa Krystyny Smachtinej, Tadeusza Daukszewicza,
Andrzeja i Jewgienija Jurcewiczów, radnego samorz¹du Henryka Tomaszewicza.
Jak powiedzia³ podczas uroczystoci Jerzy Borkowski, to wydarzenie ma wymiar symboliczny. Jest
symbolicznym elementem powrotu
Wileñszczyzny do zagubionych w
czasach sowieckich korzeni.

 Kaplice i krzy¿e przydro¿ne 
to naturalny krajobraz Wileñszczyzny, potwierdzaj¹cy wiarê i tradycje zamieszka³ych tu ludzi. Kaplica wiêtego Antoniego wybudowana jako akt wdziêcznoci za odnalezienie dokumentów jest bardzo
wa¿nym symbolem, s³u¿¹cym miejscowym mieszkañcom i przyjezdnym jako miejsce modlitwy z
prob¹ o odnalezienie nie tylko zguby, ale te¿ odnalezienie wiary i sensu ¿ycia. Niech bêdzie miejscem
skupienia jeszcze wielu pokoleñ
jaszunian  powiedzia³ mer rejonu
solecznickiego Zdzis³aw Palewicz.
Po mszy wiêtej starosta gminy
jaszuñskiej Zofia Griaznowa odczyta³a Akt Odbudowy i powiêcenia
kaplicy podpisany przez mera rejonu Z. Palewicza, pos³a na Sejm RL
L. Talmonta, ksiêdza proboszcza A.
Andrzejewskiego, dyrektora administracji samorz¹du rejonu solecznickiego B. Daszkiewicza, wiceprezesa Zwi¹zku Polaków na Litwie S.
Pieszko, radnych samorz¹du J. Borkowskiego i H. Tomaszewicza oraz
na ochotnika zg³oszonych mieszkañców Stacji Jaszuny. Dokument zosta³ umieszczony w kapsule, któr¹
wmontowano pod coko³em kaplicy.
Po mszy wiêtej uczestnicy uroczystoci udali siê na koncert Kapeli
solecznickiej i zespo³u pieni i tañca Znad Mereczanki.
Z. Palewicz

KULTURA

Be2gether: B¹dmy razem
W

dniach 25-27 czerwca w Norwieliszkach po raz czwarty
odby³ siê miêdzynarodowy festiwal
muzyki i sztuki Be2gether. Zapewnienia synoptyków, ¿e w czasie
d³ugiego weekendu bêdzie pada³o
nie odstraszy³y mi³oników dobrej
muzyki i biwakowania. Na cztery
dni, tu¿ przy litewsko-bia³oruskiej
granicy, wyros³o prawdziwe namiotowe miasteczko. Frekwencja w tym
roku nie by³a jeszcze osza³amiaj¹ca, szacuje siê, ¿e ogó³em na festiwal przyby³o oko³o 10-12 tysiêcy osób, jednak widzów by³o wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. Jak i co
roku w Norwieliszkach nie zabrak³o goci z Polski, Bia³orusi, Niemiec i kilku innych krajów. Program festiwalu zosta³ u³o¿ony wed³ug zasady dla ka¿dego co dobrego. Na dwóch scenach wyst¹pi³o ponad 50 zespo³ów z ca³ego
wiata. Wród nich gwiazdy

wiatowej muzyki: Empire Of the
Sun, Skunk Anansie, Roots Manuva, Ruble, Killa Kela & DJ First
Rate, Silence family. Nie zabrak³o
równie¿ akcentów muzyki litewskiej. W niedzielê zagrali Antis i
as. Du¿o nowych sympatyków
zyska³y zespo³y z Bia³orusi. Zmieni³ siê te¿ nieco sam charakter festiwalu. Ze stricte muzycznego

przedsiêwziêcia festiwal przeistoczy³ siê w imprezê muzyki i sztuki.
W ci¹gu trzech festiwalowych dni
mo¿na by³o poszerzyæ gliniane miasteczko B2G w³asnorêcznie ulepion¹ figurk¹, zawrzeæ (chyba na
niby) zwi¹zek ma³¿eñski z ukochan¹ albo na miejscu poderwan¹
osob¹, pouczyæ siê tañców i gry na
bêbnach, zrobiæ swój w³asny latawiec, spróbowaæ kariery modelki...
Na ³¹kach norwieliskich dzia³a³ teatr Gytisa Ivanauskasa, basen, odby³y siê mecze pi³ki no¿nej, a tak¿e atrakcyjne zawody bossaballa
(sportu ³¹cz¹cego siatkówkê, pi³kê
no¿n¹ i gimnastykê).
Kilkutysiêczny t³um integrowa³
siê i bawi³ na ca³ego. W tym roku
unikniêto mocnych akcentów politycznych. Nie wspierano Gruzji ani
Bia³orusi jak bywa³o w latach ubieg³ych. Po raz czwarty festiwal muzyki i sztuki Be2gether zaprezentowa³ ró¿norodnoæ stylów muzyki,
wszchstronnoæ sztuki, paradê strojów i uczesañ, na trzy dni staj¹c siê
szko³¹ tolerancji, miejscem do nawi¹zania nowych przyjani, bez podzia³u na wiek, pogl¹dy polityczne
czy religijne, upodobania muzyczne czy kulinarne. Czekamy na kolejne ods³oniêcia!
Zdzis³aw Palewicz Junior
Fot. autor

Czerwiec 2010
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Kaplica - lad wielkiego architekta
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Optymalna wiê z otoczeniem,
s¹ to g³ówne cechy wyró¿niaj¹ce
prace architekta, który urodzi³ siê
5 sierpnia 1753 roku we wsi Migañce, w rodzinie Szymona i Katarzyny (Masulis) Gucewicz Stoka. Polski architekt, reprezentant
klasycyzmu, profesor Uniwersytety Wileñskiego.
Maj¹c kilka lat nabra³ ochoty
do nauki. Wtedy rodzice wys³ali
go do Poniewie¿a, do szko³y prowadzonej przez pijarów. Choæ rodzina utraci³a maj¹tek podczas po¿aru i ma³y Wawrzyniec musia³
wróciæ do domu, to jednak wkrótce uda³o mu siê zdobyæ zgodê ojca
na dalsz¹ edukacjê w Wilnie. Jednak z braku pieniêdzy nie podj¹³
nauki w Szkole G³ównej Litewskiej, tylko zosta³ misjonarzem i
tak trafi³ do seminarium diecezjalnego. Na tê decyzjê wp³yw mia³
poznany przez Wawrzyñca Gucewicza biskup Massalski, który sta³
siê z czasem jego mecenasem. Architekt zrezygnowa³ ze studiów w
seminarium i wraz z biskupem
wyjecha³ na 4 lata do Europy Zachodniej. Przebywa³ w Hamburgu, Kopenhadze, Pary¿u i Rzymie. Jak mo¿na przeczytaæ w
ksi¹¿ce Przechadzki po Wilnie i
okolicach, Gucewicz prawie bez
grosza uda³ siê statkiem do Kopenhagi i Sztokholmu, gdzie na
okrêcie poprawi³ kapitana w obserwacjach astronomicznych.
Gdy ta wieæ roznios³a siê, m³odzieniec pozna³ pos³a Duñskiego
z Warszawy, który ju¿ w miecie

MIESIÊCZNIK SOLECZNIKI
Redaktor wydania:
Bo¿ena Lenkiewicz
Wydawca:
Solecznicki Oddzia³ Rejonowy
Zwi¹zku Polaków na Litwie

Soleczniki

16

FOT. ZDZIS£AW PALEWICZ JR

Zapewne ka¿dy mieszkaniec Solecznik, jad¹c do Wilna, zauwa¿y³ na obrze¿ach miasta kapliczkê Matki Boskiej z Krzy¿em. Jest
to w³anie 6-metrowe dzie³o wykonane przez Wawrzyñca Gucewicza w XVIII wieku. Kaplica jest murowana w stylu neoromañskim.
Brak na niej dekoracji.

Adres do korespondencji: ul. Wileñska 48
(siedziba Oddzia³u Rejonowego ZPL)
LT-17116 Soleczniki
tel.: +370 662 83 499
e-mail: soleczniki@wp.pl
Nak³ad: 1500

przedstawi³ go ówczesnym znanym architektom. Przypomnia³ te¿
sobie o nim biskup Massalski i
sprowadzi³ go do Pary¿a, gdzie
pilnie siê uczy³ pod okiem ówczesnych mistrzów architektury.
Po powrocie do ojczyzny, przebudowuje katedrê wileñsk¹, za co
zostaje odznaczony medalem
przez króla Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego. 1789 roku dostaje tytu³ szlachecki herbu Syrokomla, a od ksiêdza biskupa Massalskiego do¿ywotnio dostaje folwark Bernatek i na 50 lat kamienicê w Wilnie przy ulicy wiêtojañskiej, na rogu zau³ka ¿ydowskiego. Do jego projektów nale¿¹
tak¿e: Ratusz w Wilnie, Pa³ac Biskupi (Pa³ac Napoleona), niektóre budynki zespo³u pa³acowego w
Werkach, Ratusz w Widzach
obecnie znajduj¹cy siê na Bia³orusi, katedrê w Mejszagole, koció³ w Suderwie, koció³ w Janowie pod Kownem, dom Karpiów przy ul. Trockiej w Wilnie.
W latach 1793  1794 i 1797 
1798 by³ profesorem na Uniwersytecie Wileñskim, kierownikiem Katedry Architektury, Topografii i Kart Topograficznych.
Bra³ czynny udzia³ w Powstaniu
Kociuszkowskim. Zosta³ ranny
pod Woronowem i wtedy powróci³ do Wilna, gdzie dobieg³a go
wiadomoæ o mierci biskupa
Massalskiego.
Zmar³ nagle, 21 grudnia 1798
roku, gdy spad³ z rusztowania
przy renowacji kaplicy wiêtego
Kazimierza w Katedrze Wileñskiej. ¯yj¹c zaledwie 45 lat, pozostawi³ lad swej twórczoci tak¿e w naszym miecie. Kaplica
przesz³a w³anie renowacjê.
Katarzyna Biersztañska
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