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 Szanowni Czytelnicy! 
Z przyjemnością składamy na Państwa  ręce kolejny numer czaso-

pisma  „Soleczniki“  i cieszymy się, że mamy możliwość podzielić się 
tym, co jest dla nas, Polaków, mieszkających w rejonie solecznickim, 
najważniejsze. Tych spraw najważniejszych jest wiele. Nie da się ich 
stopniować, pozostaje za nimi nadążać.  W numerze znajdą więc Państwo 
nie tylko echa  wydarzeń i reportaże, lecz również wywiady z ludźmi, 
którzy mają realny wpływ na młode pokolenie  i z ogromną pasją podcho-
dzą do pracy (wywiady z Wacławą Iwanowską, z dr Leonem Popkiem).

Pozostając przy sprawach najważniejszych. Niedawno, goszcząc w 
Polsce, musiałam odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: „Co jest ważne 
dla Polaka na Litwie?“ Moja odpowiedź była prosta: „Myśleć jak Polak“. 
Abstrahując od uogólnień, że ile Polaków tyle zdań i myśli, dla mnie 
to znaczy wiele: komunikacja w języku ojczystym, nauka moich dzieci 
w języku ojczystym, dbanie o interesy, mające na celu zachowanie polskości. W końcu pomimo częstej 
różnicy zdań w wielu kwestiach więcej nas łączy niż dzieli. 

Z tym pytaniem sam na sam zostawiamy i Was, drodzy Czytelnicy. Życząc dobrej lektury, mamy na-
dzieję, że ktokolwiek z Was podzieli się swoim zdaniem na ten temat. W końcu poszukiwania odpowiedzi 
na takie pytania mogą być bardzo odkrywcze. 

W imieniu redakcji,
wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL

Beata Pietkiewicz

Dwa lipcowe tygodnie na kilku 
cmentarzach w rejonie solecznic-
kim pracowała grupa ponad 40 
polskich wolontariuszy ze Stowa-
rzyszenia „Odra – Niemen”. W ra-
mach projektu „Rodacy – Boha-
terom” udało się uporządkować 
dwa groby żołnierzy II Konspira-
cji Czesława Stankiewicza ps. 
KOMAR w Puszczy Rudnickiej i 
Sangiełowszczyźnie oraz przepro-
wadzić prace renowacyjne cmen-
tarza rodziny Wędziagolskich w 
Zawiszańcach. 

Stowarzyszenie „Odra – Niemen” 
z Wrocławia od lat każde wakacje 

przyjeżdża na Litwę odnawiać zanie-
dbane groby i pomniki. Tegoroczna 
wyprawa była szczególna, gdyż ekipie 
wolontariuszy towarzyszyli najmłodszy 
żołnierz 3 Wileńskiej Brygady AK kpt. 
Jerzy Widejko ps. „Jureczek“ – przez 
towarzyszy nazywany „Groszkiem“ 
oraz Krzysztof Olechnowicz, syn ppłk. 
Antoniego Olechnowicza, ostatniego 
komendanta Okręgu Wileńskiego AK.

Uroczyste poświęcenie odnowio-
nych grobów żołnierskich odbyło się 
22 lipca. W uroczystości wzięli udział 
mer rejonu solecznickiego Zdzisław 
Palewicz, wiceprezes Stowarzyszenia 
„Odra-Niemen” Eugeniusz Gosiewski, 
polski historyk, archiwista dr Leon Po-
pek, ks. proboszcz parafii solecznickiej 
Wacław Wołodkowicz, ks. proboszcz 
parafii rudnickiej Józef Narkun, miej-
scowa społeczność.

– Tak się stało, że te okolice były 
świadkami tragicznych wydarzeń. 
Oddział „Komara”, ponad 20 osób, 
trafił w pułapkę enkawudzistów i zo-
stał tutaj zlikwidowany. Zginęli też 
cywile: matka z małym dzieckiem. 
Miejscowi mieszkańcy wszystkie 
ofiary pochowali na tym cmentarzu. 
Czas jednak robi swoje. Dziś jeste-
śmy na tym cmentarzu razem z naszy-
mi przyjaciółmi ze Stowarzyszenia 
„Odra – Niemen” z Wrocławia, dzięki 
którym udało się ten grób polskich 
żołnierzy odnowić. Widzimy nowe 
oblicze, nową kwaterę naszych boha-

terów. Oni na to zasłużyli, bo wolność 
narodu, to nie tylko prawo i chwała 
żywych. Wolność narodu to przede 
wszystkim triumf poległych – powie-
dział do zebranych na cmentarzu w 
Sangiełowszczyźnie mer rejonu so-
lecznickiego Zdzisław Palewicz.

– Ten rok jest dla nas wyjątkowy. 
Pracowaliśmy na dwóch grobach pol-
skich żołnierzy AK i na cmentarzu 
wybitnego architekta Pawła Wędzia-
golskiego w rejonie solecznickim. Byli 
razem z nami synowie, wnukowie po-
mordowanych Żołnierzy Wyklętych. 
Wszystkie pokolenia przyjeżdżają na 
Wileńszczyznę, bo wiedzą, jak to jest 
ważne miejsce. Bez pomocy Polaków 
tutaj mieszkających, bez pomocy i za-
proszenia władz samorządowych rejo-
nu solecznickiego nie znaleźlibyśmy 
się tutaj – zaznaczył w przemówieniu 
Eugeniusz Gosiewski wiceprezes Sto-
warzyszenia „Odra-Niemen”.

W ramach pobytu na Litwie mło-
dzież z Wrocławia wzięła także udział 
w poszukiwaniach nieznanych mogił 
żołnierskich na ziemi solecznickiej, 
prowadzonych przez Wydział Kresowy 
Instytutu Pamięci Narodowej. Jednym z 

celi poszukiwań jest odnalezienie grobu 
legendarnego dowódcy AK Jana Bory-
sewicza „Krysi”. 

Wędziagolski Paweł (1883-1929), 
architekt, przedstawiciel akademizmu 
warszawskiego, urodził się w Jaworo-
wie. Braćmi jego byli: Karol – działacz 
rewolucyjny i polityk oraz Bronisław 
– generał WP. On sam, wszechstronnie 
wykształcony – absolwent kilku car-
skich uczelni: Uniwersytetu Peters-
burskiego, Pedagogicznej Akademii 
Wojskowej i Akademii Sztuk Pięknych, 
w której to mistrzem jego był sławny 
Leontij Benois. 

Ten nasz niebieskooki Litwin ol-
brzymiego wzrostu, pochodził z pol-
skiej rodziny od wieków osiadłej na 
Ziemi Wileńskiej, a litewskość jego 
odnosiła się wyłącznie do rejonu za-
mieszkania. W 1916 r. fortyfikował 
wybrzeże fińskie w Petersburgu, a 
już w 1919 służył w Wojsku Polskim 
i pracował przy fortyfikacji Twierdzy 
Modlin. W latach 1920–28 wykładał 
w Akademii Sztuk Pięknych, na Poli-
technice Warszawskiej i w Państwowej 
Szkole Budownictwa. Równocześnie, 
pod adresem Warszawa-Praga ul. 

Akcja „Rodacy – Bohaterom” 
w rejonie solecznickim

 Akcja „Rodacy – Bohaterom” w rejonie solecznickim ..................................................................... 3

 Dr Leon Popek: „Nie możemy odzierać tych ziem z bohaterów” .................................................... 5

 Franciszek Poźniak – najlepszym oraczem rejonu ........................................................................... 6

 Wspólnota Miłosierdzia Bożego – działania dla dobra dzieci  ......................................................... 7

 Rozpłynęły się Wstęgi Solczy .......................................................................................................... 8

 Ze zlotu – medale, dobry humor i miłe wrażenia ............................................................................. 9

 Święto Jana w Jaszunach ............................................................................................................... 10

 Święto Sportu w Solecznikach ....................................................................................................... 11

 Jak spędzą wakacje dzieci z rejonu solecznickiego? .......................................................................12

 Soleczniccy studenci – seniorzy na XI Spotkaniach Integracyjnych w Olsztynie ............................ 13

 Harcerze z Solecznik na Ziemi Świętokrzyskiej ............................................................................... 13

 Polonistyka – pasja i powołanie ......................................................................................................14

 Prezydent USA odwiedził Polskę ................................................................................................... 16



Soleczniki  4 Czerwiec - lipec 2017    Soleczniki 5

SPOŁECZEŃSTWO WYWIAD

Dokładnie w rocznicę śmierci po-
rucznika Wojciecha Stypuły „Bart-
ka” zespołowi Wydziału Kresowego 
udało się odnaleźć i ekshumować jego 
szczątki. Szczęśliwy traf?

Poszukiwania „Bartka” mieliśmy 
rozpocząć później, w ostatnim tygodniu 
lipca. Czekaliśmy na przybycie histo-
ryków, dr Kazimierza Krajewskiego i 
Michała Wołłejki, którzy chcieli brać 
udział w pracach archeologicznych. 
Nie mogli oni jednak przyjechać na 
czas, dlatego postanowiliśmy roz-
począć poszukiwania wcześniej. Na 
„Długiej wyspie” zobaczyliśmy wy-
kopany dół, prawdopodobnie miejsce 
pochówku partyzantów sowieckich, 
którzy zostali ekshumowani w latach 
50. ubiegłego stulecia. Wokół niego 
rozpoczęliśmy poszukiwania. Jeden dół 
sondażowy, drugi, trzeci…W czwartym 
odnaleźliśmy grób „Bartka”! Pobrali-
śmy materiał DNA i po dwóch mie-

siącach będziemy mieli stuprocentową 
pewność. Cieszy mnie to, że w pracach 
ekshumacyjnych brała udział rodzina 
porucznika Wojciecha Stypuły.

Jak zareagowała rodzina „Bart-
ka”?

Rodzina zareagowała bardzo spon-
tanicznie. Myślano o przeniesieniu 
szczątków do Wadowic, gdzie są po-
chowani krewni Wojciecha Stypuły. Po 
rozmowie z miejscową społecznością 
polską zasugerowaliśmy by szczątki 
pochować na ziemi, którą „Bartek” 
bronił, o którą walczył i za którą zgi-
nął. Nie możemy odzierać tych ziem 
z bohaterów. Myślę, że znajdziemy 
najlepsze rozwiązanie tego dylematu. 

Kto wchodzi w skład ekipy pracu-
jącej w rejonie solecznickim?

Wydział Kresowy Biura Poszu-
kiwań i Identyfikacji IPN pracuje od 
niedawna. Zrzesza trzy osoby. Ja jestem 
jego naczelnikiem. W naszej grupie jest 

dr Dominika Siemińska, archeolog z 
bardzo dużym doświadczeniem prac 
archeologicznych, mgr Adam Kuczyń-
ski i Michał Nowak. Członkowie naszej 
ekipy pracowali nie tylko w Polsce, ale 
również poza granicami kraju. Mają 
olbrzymie doświadczenie. Wspierają 
nas również specjaliści z Litwy na czele 
z prof.archeolog Iloną Vaskeviciute, 
wolontariusze z Polski ze Stowarzy-
szenia „Odra-Niemen” oraz miejscowe 
władze samorządowe w Solecznikach  
na czele z merem Zdzisławem Pale-
wiczem, starosta gminy podborskiej 
Tadeusz Minakowski, starosta gminy 
ejszyskiej Mirosław Bogdziun.

Źródłem informacji na temat do-
mniemanych miejsc poszukiwań są… 

Opracowania wydarzeń, monogra-
fie, prace profesora Wołkanowskiego 
z Wilna, dr. Kazimierza Krajewskiego 
z Warszawy są jednym źródłem infor-
macji. Nie mniej ważne są wydane 
wspomnienia wydarzeń i pamiętniki z 
lat wojennych. Cennym źródłem infor-
macji są przedwojenne mapy, zdjęcia 
lotnicze i opracowany „Katalog miejsc 
polskiej pamięci narodowej na Litwie”, 
wydany przez Ambasadę RP w Wilnie. 
Studiując te rzeczy typujemy groby, 
miejsca, gdzie ginęli polscy żołnierze. 
Tak było w przypadku „Bartka”. Muszę 
jednak przyznać, że bez pomocy lud-
ności miejscowej, bez przewodnika do 
grobu „Bartka” i „Grzybka” w Puszczy 
Rudnickiej nie dotarlibyśmy.

Jaki jest dalszy wymiar waszej 
pracy na Litwie?

Poszukujemy miejscowość Boro-
we w gminie Dubicze. Pochowano tam 
dziesięciu polskich żołnierzy. Niestety, 
nie ma konkretnej informacji, gdzie są 
pochowani. Mamy szczegółowo opisa-
ną akcję, w której zginęli, nazwiska i 
pseudonimy. Miejsca jednak będziemy 
musieli poszukać. O naszej pracy roz-
mawiamy z miejscową ludnością. By-
liśmy w Butrymańcach, Ejszyszkach. 
Mamy plakaty i ulotki z informacją o 
tym co robimy. Cieszy mnie to, że lu-
dzie zaczynają się otwierać, opowiadać. 
To jest ostatni moment, kiedy może-
my porozmawiać z żywymi świadkami 

Jasińskiego 6, prowadził prywatną 
działalność architektoniczną.

Do najbardziej znanych, datowanych 
jego prac należą: (1924) projekt regu-
lacji pałacu Mostowskich w Warszawie, 
(1925-26) odbudowa kościoła Św. Igna-
cego w Wilnie, (1928) projekt agentury 
Państwowego Banku Rolnego w Gdyni, 
(1928-29) Wolna Wszechnica Polska 
w Warszawie. Do prac niedatowanych 
należy zaliczyć gównie warszawskie re-
alizacje: dom mieszkalny Kwaterunku 
Wojskowego na terenie koszar 36 p.p. 
Legii Akademickiej przy ul. 11 listopada, 
budynek zarządu Tramwajów Miejskich 
(wspólnie z J. Dzierżanowskim) przy ul. 
Kawęczyńskiej, projekt regulacji placu 
Saskiego i przejścia dla pieszych pod 
wiaduktem na Solcu i przy ul. Czerwo-
nego Krzyża. Wykonywał też prace dla 
Kwaterunku Wojskowego na prowincji, 
np: projekty domów dla osadników woj-
skowych w Janowie (pow. krotoszyński 
w Wielkopolsce) i w Bereznem (pow. 
kostopolski na Wołyniu). 

Owe przepusty pod wiaduktem, czy 
projekt pomnika Mickiewicza w Wil-
nie, traktował jako pewne intermezzo 
architektoniczne w całej twórczości. 
Wystrojowi ich nadał masywne formy 
klasycyzmu akademickiego, podobne 
jak monumentalnemu gmachowi WWP, 

co było przedmiotem namiętnej krytyki 
mu współczesnych. 

Jakby w międzyczasie podjął budo-
wę dzieła swego życia – pałacu w ro-
dzinnym Jaworowie, z przeznaczeniem 
na „Dom dla Przyjaciół”. Już w 1922 r. 
myślał nawet, aby postawić tam konny 
pomnik Piłsudskiego. Często pracował 
na budowie jako zwykły murarz lub tra-

garz dźwigający cegły. Na początku 
1929 r. budynek stał już pod dachem. 
Nie dane mu było jednak dokończyć 
dzieła – 1 lipca 1929 r. wydarzył się tra-
giczny wypadek. Podczas wyrębu drzew 
na budowę pałacu, zginął przywalony 
upadająca sosną. Został pochowany 
na cmentarzu w rodzinnym Jaworowie.

Zdzisław Palewicz Jr.

Dr Leon Popek: 
„Nie możemy odzierać tych ziem z bohaterów”
Pierwsze w historii prace archeologiczne i ekshumacyjne podjęte 
przez Instytut Pamięci Narodowej na Litwie rozpoczęły się sporym 
sukcesem. Zespół Wydziału Kresowego już w pierwszym tygodniu 
pracy odnalazł miejsca pochówku dwóch polskich żołnierzy i z powo-
dzeniem przeprowadził ich ekshumację. Badacze odnaleźli szczątki 
kaprala Edwarda Buczka ps. „Grzybek” i porucznika Wojciecha 
Stypuły ps. „Bartek”.
Wywiad z dr. Leonem Popkiem, polskim historykiem, archiwistą, 
pracownikiem IPN, kierownikiem grupy uczestniczącej w ekshuma-
cjach w rejonie solecznickim.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Pami%C4%99ci_Narodowej
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tych strasznych wojennych wydarzeń. 
Chcemy również pobrać materiał gene-
tyczny DNA od rodzin, które utraciły 
swoich bliskich w latach 1944 – 1947 
w Tuskulanach.

Jaka jest szansa identyfikacji 
szczątków żołnierzy polskich?

To jest kwestia zachowania szkie-
letu. Materiał genetyczny najlepiej 
jest pobierać z zębów. Jeżeli udaje się 
dotrzeć do członków rodziny po linii 
matki wiarygodność identyfikacji jest 
bardzo duża.

Jednym z waszych zadań jest od-
nalezienie grobu porucznika Jana Bo-
rysewicza „Krysi”. Poszukiwania z 
2008 roku nie były skuteczne. Jakie są 
szanse odnalezienia go w roku 2017?

Przykład z ostatnich dni pokazuje, jak 
zawodna jest ludzka pamięć. Kilka osób 
pokazywało nam miejsce, gdzie podob-
no jest pochowany „Krysia”. Nałożenie 
map przedwojennych i współczesnych w 
miejscowości Ejszyszki, pokazuje nam 
jednak miejsce zupełnie inne. Szukamy 
starej łaźni. Udało się znaleźć funda-
menty, więc ciągle mamy nadzieję, że 
uda się znaleźć szczątki Borysewicza. 
Bierzemy też pod uwagę możliwość 
wykonania powtórnego badania DNA 
szczątków, które zostały odnalezione 9 lat 
temu. Spróbujemy dotrzeć do rodziców 
„Krysi”, którzy spoczywają na terenach 
dzisiejszej Białorusi. Nie poddajemy się, 
nie składamy broni!

Czy IPN miał jakieś utrudnienia 
od władz litewskich, żeby rozpocząć 
prace na terenie rejonu solecznickiego?

Ta współpraca układa się bardzo 
dobrze. I mamy nadzieję, że tak bę-
dzie dalej. Doświadczyliśmy olbrzy-
miej życzliwości od miejscowych 
władz, ludności, dziennikarzy, księży 
pracujących na parafiach. Procedura 
otrzymania koniecznych zezwoleń jest 
następująca: IPN musiał przyszykować 
specjalną dokumentację, wykonać zdję-
cia, podać dane z GPS, opis historyczny 
odnośnie każdego wydarzenia lub oso-
by i złożyć te dokumenty na ręce pra-
cowników Litewskiego Ministerstwa 
Kultury. Otrzymaliśmy pozwolenia 
od władz samorządowych, właścicieli 
terenów, na których pracujemy, ludzi z 
Ministerstwa i tylko wtedy mogliśmy 
rozpocząć pracę.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Zdzisław Palewicz Jr.

W kościele pw. św. Jerzego w 
Małych Solecznikach odbyło się 
zakończenie pierwszego turnu-
su kolonii organizowanych przez 
Wspólnotę Miłosierdzia Bożego 
z Solecznik. 

W uroczystej Mszy św. celebrowa-
nej przez ks. proboszcza Kazi-

mierza Gwozdowicza, wzięli udział 
mer rejonu solecznickiego Zdzisław 
Palewicz i wicemer Jadwiga Sinkie-
wicz, a także kierownik wydziału 
opieki społecznej i ochrony zdrowia 
administracji samorządu rejonu solecz-
nickiego Regina Sokołowicz.

Wspólnota Miłosierdzia Bożego 
organizuje kolonie dla dzieci z rodzin 
ryzyka socjalnego już drugi rok z rzędu. 
Pierwsze odbyły się przed rokiem w 
Seminarium Duchownym św. Józefa 
w Wilnie i wzięło w nich udział ponad 
100 dzieci.

Jak powiedział przewodniczący 
Wspólnoty Tadeusz Romanowski, w 
tym roku na zorganizowanych w Ma-
łych Solecznikach koloniach już od-
poczęło 50 dzieci. Mieszkały one w 
szkolnym hotelu, miały zapewnione 
posiłki. Dziećmi opiekowało się 7 wo-
lontariuszy, którzy uczyli swych pod-
opiecznych nawyków społecznych, 

dbali o treściwe spędzanie czasu i wy-
chowanie.

– Razem z dziećmi treściwie spę-
dzaliśmy czas. Każdy dzień był dla nie-
których pełen nowych doświadczeń i 
odkryć. Ważne to, że dzieci uczyły się 
samodzielności, dbania o siebie, oce-
niania swoich możliwości. Nieodłącz-
ną częścią dnia była modlitwa – mówi 
wolontariuszka Barbara.

W tym roku w Norwiliszkach odbę-
dą się kolejne dwa turnusy kolonii. Weź-
mie w nich udział jeszcze 100 dzieci.

Uczestniczący w nabożeństwie mer 
rejonu solecznickiego podkreślił, że sa-
morząd będzie wspierał tak piękne ini-
cjatywy również w następnych latach.

– To, co robimy, robimy po to, aby-
ście czuli się dobrze. Trudno jest zna-

Wspólnota Miłosierdzia Bożego – 
działania dla dobra dzieci

leźć pieniądze, ale da się to zrobić, bo 
najważniejsi są ludzie. Ktoś po prostu 
musi to zrobić. Dzisiaj dziękuję Tade-
uszowi Romanowskiemu i jego ekipie, 
ludziom, bez których nie doszłoby do 
realizacji tego pięknego i ważnego 
uczynku. Cieszę się, że znaleźli się 
ludzie, który poświęcili swój czas dla 
dzieci i dla ich dobra – powiedział mer 
Zdzisław Palewicz.

Kolonie wsparł finansowo samo-
rząd rejonu solecznickiego przezna-
czając 6000 euro.

Zakończenie obozu ukoronowała 
zabawa z poczęstunkiem – Centrum 
Kultury w Solecznikach dla dzieci spre-
zentowało tort, a członek Wspólnoty 
Miłosierdzia Bożego Jarosław Wojcie-
chowicz poczęstował dzieci lodami.

Na otwarcie zawodów przybył mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, 
życząc uczestnikom pokazania kunsztu dobrej orki, zdrowej konkurencji i 

udanego obcowania.
– Cieszę się, że w rejonie solecznickim kontynuowana jest piękna tradycja 

zawodów oraczy. Nasz rejon – to region rolniczy i naszym obowiązkiem jest 
szanowanie rolników. Rolnicy to główna siła napędowa, wytwarzająca produkt 
brutto naszego rejonu i kraju. Cieszy, że w rejonie rośnie liczba rolników, że 
ludzie pracują, pola są pięknie zaorane, zadbane, dają dobry plon. To wasza 
zasługa, każdy z was już jest zwycięzcą – mówił mer, zwracając się do oraczy i 
dziękując im za ich trud.

Pierwsze miejsce przyznano młodemu oraczowi Franciszkowi Pozniakowi 
z Kamionki. Drugie miejsce zdobył również młody rolnik Robert Matulewicz, 
trzecie – ubiegłoroczny zdobywca drugiego miejsca Stanisław Parfimowicz.

Po tygodniu zwycięzca zawodów Franciszek Pozniak wziął udział w ogól-
nokrajowej rywalizacji oraczy w rejonie kiejdańskim, gdzie zajął zaszczytne II 
miejsce w kategorii pługów tradycyjnych.

Franciszek Poźniak – 
najlepszym oraczem rejonu
Równe bruzdy o odpowiedniej szerokości i głębokości – to podstawo-
we kryteria oceny orki podczas XIV Zawodów Oraczy, jakie odbyły 
się 7 lipca br. we wsi Karolina (gmina gierwiska). W zawodach 
startowało 11 traktorzystów.
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KULTURA SPOŁECZEŃSTWO

Chór dziecięco – młodzieżowy 
„Lira” z Mińska (Białoruś), został 
zdobywcą Grand Prix VI Między-
narodowego Festiwalu Muzyki 
Chóralnej „O złotą wstęgę Sol-
czy”, jaki odbył się 10-11 czerw-
ca br. w Ejszyszkach.

Organizowana przez Centrum Kul-
tury w Solecznikach na czele z dy-

rektor Grażyną Zabarauskaitė, samorząd 
rejonu solecznickiego, parafię Wniebo-
wstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach, 
pod patronatem mera rejonu solecznic-
kiego Zdzisława Palewicza największa 
impreza muzyki chóralnej w rejonie 
solecznickim zgromadziła blisko 600 
chórzystów z Litwy, Polski, Białorusi, 
Mołdawii. Do udziału w konkursie sta-
wiło się 20 chórów, które rywalizowały 
w 5 poszczególnych kategoriach.

Występy zespołów oceniało mię-
dzynarodowe jury w składzie prof. dr 
hab. Wioletta Miłkowska (Polska), dr 
hab. Iwona Wiśniewska – Salamon 
(Polska), Marina Kirejewa (Rosja), 
Rasa Gelgotienė (Litwa).

W kategorii chóry jednorodne Brą-
zowe Wstęgi Solczy otrzymały Żeński 
Zespół Wokalny „Guostė“ Klubu Załogi 
Wileńskeij Armii Litewskiej (dyrygent 
Gabrielė Rastenytė – Mališauskienė) 
i Chór Żeński „Aidas” Wileńskiego 
Domu Nauczycieli (dyrygent Lina 
Mačiulienė) z Wilna. 

W kategorii chóry dziecięce Brązo-
wą Wstęgę Solczy zdobył Chór „Kan-
tylena” Szkoły Podstawowej Nr 26 im. 
S. Staszica z Białegostoku (dyrygent 

Monika Sypytkowska), Srebrną Wstęgę 
Solczy – Chór Młodzieżowy Ejszyskiej 
Szkoły Muzycznej (dyrygent Elwira 
Sawickaja), Złotą Wstęge Solczy zdo-
był Chór „Wiszenka”) (dyrygent Tatja-
na Brytko) Państwowej Szkoły Średniej 
Nr 115 z Mińska (Białoruś).

W kategorii chórów dorosłych 
mieszanych najlepiej spisał się Chór 
Kameralny „Cantate Domino” kościo-
ła pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny z Kowna (dyrygent Ro-
landas Daugėla), tym samym zdoby-
wając Złotą Wstęgę Solczy. Srebrna 
Wstęga Solczy udała się do Oran wraz 
z Chórem Mieszanym „Harmonija” 
(dyrygent Ilona Zalanskienė). Brązo-
wą Wstęgę Solczy zdobyło Zalesiań-
skie Towarzystwo Śpiewacze (dyry-
gent Stanisław Szczyciński) (Polska).

Podczas oficjalnego otwarcia impre-
zy, zwracając się do zebranych lider 

partii Waldemar Tomaszewski życzył 
dobrego odpoczynku i zabawy. 

Program zlotu został ułożony z my-
ślą o każdym uczestniku – od najmłod-
szego, do najstarszego. Złożyły się na 
niego różnego rodzaju zawody sportowe 
i konkursy, zajęcia artystyczne, wystę-
py zespołów i zabawa muzyczna. Na 
zwycięzców rywalizacji sportowych i 
konkursów zostały przygotowane nagro-
dy. Wśród nagrodzonych nie zabrakło 
również przedstawicieli naszego rejonu. 
Do Solecznik przywędrowały trzy złote 
medale – w siatkówce kobiet (druży-
na z Butrymańc), siatkówce mężczyzn 
(drużyna z Solecznik) i przeciąganiu 
liny, 2 miejsce na podium zajęła rodzina 
Wiolety i Henryka Tomaszewiczów z 
Jaszun, startująca w sztafecie sporto-
wej, trzecie miejsce zajęła drużyna z 
Ejszyszek w kwadracie i solecznicka 

Rozpłynęły się Wstęgi Solczy Ze zlotu – medale, 
dobry humor i miłe wrażenia

W kategorii chórów dorosłych ka-
meralnych (do 24 osób) Srebrne Wstęgi 
Solczy zdobyły Żniński Chór Kame-
ralny (dyrygent Krzysztof Fryska) ze 
Żnina (Polska) i Chór „Alla Camera” 
(dyrygent Mateusz Iwanowski) z Gru-
dziądza (Polska).

W kategorii chórów młodzieżo-
wych jurorzy przyznali dwie brązowe 
Wstęgi Solczy – zdobyli je Chór „Bel 
Canto” z Jordanowa (Polska) (dyry-
gent Ksenia Miśkiewicz) i Kameralny 
Chór Młodzieżowy „Rapsodia” (dy-
rygent Natalia Barabanszczikowa) z 
Basarab (Mołdawia). Srebrna Wstęga 
Solczy wraz z Chórem „Szans” (dyry-
gent Swietłąna Bojko) powędrowała 
do Lidy na Białorusi. Złotą Wstęgę 
Solczy w tej kategorii zdobył Chór 
Chłopięco – Młodzieżowy „Ąžu-
oliukas“ (dyrygent Linas Balandis) 
z Wilna. 

– Dzisiaj spisaliśmy historię VI 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Chóralnej „O złotą wstęgę Solczy”. To 
jest dobra promocja dla każdego z chó-
rów, bowiem impreza zdobywa uznanie 
i prestiż, za co wszystkim, kto przy-
czynia się do jej organizacji i udziału 
serdecznie dziękuję. W związku z tym 
już teraz chcę wszystkich zaprosić na 
Festiwal w przyszłym roku i życzę do-
brej przygody z muzyką – powiedział 
mer rejonu solecznickiego Zdzisław 
Palewicz po wręczeniu nagród zwy-
cięzcom Festiwalu.

Irena Kołosowska

Już po raz siedemnasty członkowie i sympatycy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrze-
ścijańskich Rodzin i Związku Polaków na Litwie spotkali się na Rodzinnym Zlocie Turystycznym, który 
miał miejsce 15-16 lipca br. w Bieliszkach (gmina Sużany, rej. wileński) nad malowniczym jeziorem 
Oświe. Na imprezie nie zabrakło licznej reperzentacji rejonu solecznickiego na czele z merem Zdzi-
sławem Palewiczem.

drużyna mężczyzn w koszykówce.
Sobotni zlotowy wieczór ukorono-

wały fajerwerki i zabawa taneczna. W 
niedzielę uczestnicy zlotu piknikowali 

nad jeziorem, a po południu, po oficjal-
nym zamknięciu imprezy, pożegnali się 
do następnego lata.

Irena Kołosowska
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SPORTTRADYCJE

Noc Świętojańska, tradycyjnie 
obchodzona w parku przy pa-
łacu Balińskich w Jaszunach, 
wieczorem 23 czerwca br. tak 
samo tradycyjnie zebrała liczną 
publiczność z rejonu solecznic-
kiego i gości z innych zakątków 
Litwy. Na wesołą zabawę wszyst-
kich zaprosiły samorzad rejonu 
solecznickiego i Centrum Kultury 
w Solecznikach.

– Zabawa świętojańska w Jaszunach 
jest wyjątkowa, gdyż sięga czasów Jana 
Śniadeckiego. Każdego roku gromadzi 
się tutaj coraz więcej ludzi, święto ro-
śnie, nie brakuje tu dobrego nastroju, 
pięknych występów, wspanialej muzy-
ki – mówił do zebranych mer rejonu 
solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Na święto przybyli także dyrektor 
administracji samorządu rejonu solecz-
nickiego Józef Rybak, starosta gminy 
jaszuńskiej Zofia Griaznowa. Przed-
stawiciele władzy samorządu zożyli 
życzenia solenizantom - Janinom i Ja-
nom, a publiczności życzyli owocnych 
poszukiwań kwiata paproci.

Bogaty program koncertowy wcią-
gnął do udziału w imprezie każdego. Na 
scenie zagrał dobrze znany na Litwie 
zespół folkowo-rockowy „Žalvarinis“, 
zespół „Radzimiczi“ z Białorusi, ze-
spół „Bubliczki” z Polski, wystąpił 
solecznicki zespół „Art of Music“. 
Były też wszelkie atrakcje dla dzieci, 
poczęstunek i zabawy.

Święto Sportu w SolecznikachŚwięto Jana w Jaszunach
Blisko 200 miłośników sportu 
wzięło udział w II Świecie Sportu 
10 czerwca na boisku miejskim 
w Solecznikach. Uczestnicy im-
prezy rywalizowali w czterech 
konkurencjach indywidualnych 
i drużynowych oraz w Turnieju 
Gmin, na który złożyło się aż 9 
dyscyplin sportowych.

Zebranych ze wszystkich 13 gmin 
rejonu sportowców przywitał mer 

rejonu solecznickiego Zdzisław Pa-
lewicz, który cieszył się, że impreza 
rozrasta się i bierze w niej udział coraz 
więcej sportowców.

– Życzę wszystkim udanych zawo-
dów, dobrej konkurencji i integracji, a 
także uprawiania sportu na co dzień, 
gdyż dzięki aktywności fizycznej czu-
jemy się zdrowiej, silniej i pozytywniej 
– powiedział mer Z. Palewicz.

Najsilniej obsadzony był turniej ko-
szykówki 3x3, w którym wystartowało 
12 zespołów. Ponadto uczestnicy grali 
w piłkę nożną, siatkówkę, wzięli udział 
w zawodach lekkiej atletyki, crossfit, 
zmaganiu się na rękach, podnoszeniu 
ciężarów, rzutach lotką do tarczy itd. 

Po podsumowaniu wyników naj-
lepiej wśród małych gmin spisały się 
Kamionka (I miejsce), Podborze (II 
miejsce) i Gierwiszki (III miejsce). 
Wśród większych gmin pierwsze 
miejsce zajęli przedstawiciele So-
lecznik, drugie – Ejszyszek, trzecie 
– Białej Waki.

Ufundowane przez samorząd rejonu 

solecznickiego oraz sponsorów - De-
partament Wychowania Fizycznego i 
Sportu przy Rządzie RL, Akcję Wy-
borczą Polaków na Litwie – Związek 
Chrześcijańskich Rodzin, Solecznicki 
Oddział Rejonowy Związku Polaków 
na Litwie, ZSA „Etanetas”, ZSA „Son-
transa” i ZSA „Jaraks” – nagrody w 
poszczególnych kategoriach zwycięz-
com wręczyli dyrektor administracji 
samorządu rejonu solecznickiego Józef 
Rybak i zastępca kierownika wydziału 
oświaty i sportu administracji samorzą-
du Walery Koczan.

Irena Kołosowska
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WAKACJE SPOŁECZEŃSTWO

Dzięki prowadzonej przez sa-
morząd rejonu solecznickiego 
współpracy międzynarodowej 
dzieci z rejonu solecznickiego 
będą miały okazję spędzić waka-
cje za granicą, jak też odpocząć 
i poznać swój kraj ojczysty. 

W ramach kontaktów ze Stowarzy-
szeniem „Wspólnota Polska’’ 

Oddziałem w Łomży na czele z prezes 
Hanką Gałązką, co roku są realizowa-
ne projekty edukacyjno-rekreacyjne. W 
tym roku partnerzy z Łomży umożliwili 
dzieciom z Solecznik spędzenie kilku 
letnich tygodni w obozach edukacyj-

nych, organizowanych w szkołach. 
Stowarzyszenie sponsoruje transport 
dla dzieci oraz wyżywienie, pokrywa 
koszty nabycia biletów na wycieczki, 
materiałów szkolnych oraz dodatkowe-
go sprzętu wypoczynkowego. Udział 
w projekcie weźmie około 220 dzie-
ci. Projekt częściowo sfinansuje Se-
nat RP. Część obozów już odbyła się. 
Kolejny projekt „Lato z Polską’’ re-
alizowany przez przyjaciół z Łomży 
jest również finansowany przez Senat 
RP i Prezydenta Miasta Łomża. W 
tym projekcie uczestniczy 30 uczniów 
ze szkół w Białej Wace i Czużekom-
piach. «Akademia Polonijna młodych 

25-30 czerwca br. w Olsztynie-
-Kortowo na Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim odbyło się XI 
Europejskie Spotkania Integra-
cyjne Polskich Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku z Polski, Litwy, 
Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rumu-
nii, Austrii i Węgier, w którym 
wzięło udział 11 słuchaczy Pol-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z Solecznik. 

Ciekawe wykłady i panele dysku-
syjne o budowaniu pozytywnego 

wizerunku polskiego środowiska w 
krajach zamieszkania, o teorii i prakty-
ce Karty Polaka, o doświadczeniach i 
problematyce ochrony praw mniejszości 
polskiej w krajach europejskich, o histo-
rii miasta i kraju, wycieczki po Wielkich 
Jeziorach Mazurskich, do muzeum i za-

Na zaproszenie redaktora naczel-
nego miesięcznika „Sandomierza-
nin”, prezesa Klubu Miłośników 
Sandomierza Marka Rożka i dy-
rektora Caritas Diecezji Sando-
mierskiej księdza Bogusława Pi-
tuchy, 40-osobowa grupa harce-
rzy i zuchów z Solecznik gościła 
na Ziemi Świetokrzyskiej. 

Młodzież zwiedziła piękny Sando-
mierz na wiele sposobów: poprzez 

wirtualną wycieczkę w Sandomierskim 
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, 
zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej 
i oglądanie panoramy z Bramy Opatow-
skiej pod kierownictwem wspaniałego 
przewodnika  Agnieszki Krzesimowskiej, 
która sprezentowała grupie książkę wła-
snego autorstwa pt.„Sandomierskie So-
plicowo“, a także poprzez grę miejską, 
którą zorganizowała Aleksandra Pawłow-
ska przy współpracy z uczniami Katolic-
kiego Gimnazjum i LO im. św. Jadwigi 
Królowej w Sandomierzu. W ramach po-
znawania miasta odbyły się spotkania z 
kustosz Muzeum Diecezjalnego „Dom 
Jana Długosza” w Sandomierzu Urszulą 
Stępień, podczas którego harcerze po-
znali legendę o rękawiczkach królowej 

Soleczniccy studenci – seniorzy na XI Spotkaniach
Integracyjnych w Olsztynie

Harcerze z Solecznik na Ziemi Świętokrzyskiej

bytków historycznych, jak też dosko-
nałe nieodpłatne warunki noclegowe, 
wyżywienia i transportu – wszystko to 
stworzyło pozytywną aurę obcowania z 
rodakami zamieszkałymi w innych kra-
jach, wymiany doświadczenia w pracy 
społecznej oraz nawiązania kontaktów. 

Seniorzy wrócili dobrze podbudowa-
ni teoretycznie i duchowo, co pomoże 
zwiększyć efektywność wykonania za-
dań statutowych Polskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Solecznikach.

Antoni Jankowski,
prezes PUTW w Solecznikach

Jadwigi; dominikaninem ojcem Tytusem 
Piłatem, który podał wiele ciekawostek o 
kościele św. Jakuba; mistrzem Cezarym 
Łutowiczem, który opowiedział o krze-
mieniu pasiastym.

Ciepłe wspomnienia pozostawiło 
spotkanie z Jego Ekscelencją Księdzem 
Biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem 
oraz udział w uroczystościach Bożego 
Ciała, niedzielna msza św. w kościele 
Ducha Świętego celebrowana przez 
księdza dyrektora, wizyta w ratuszu 
u burmistrza Marka Bronkowskiego, 
odwiedzenie Ponadgimnazjalnego 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w San-
domierzu i spotkanie z uczniami oraz 
nauczycielami z  dyrektor Iwoną Ko-
roną-Smardz na czele w murach „pra-
cowni sandomierskich Mikołajów“, 
zwiedzanie muzeum Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ i grill połączony z 
zabawą w Hucie Komorowskiej, które 
zorganizowała Kustosz Muzeum Kata-
rzyna Cesarz oraz Dyrektor Muzeum 
ks. Daniel Koryciński. Każde miejsce 
młodzież opuszczała z bagażem no-
wych informacji, miłych wspomnień 
oraz z niespodziankami, które będą 
przypominały o ciepłym przyjęciu.

Ogromne wrażenie pozostawiło spo-
tkanie z prezesem Kopalni Dolomitu S. 
A. w Sandomierzu Longinem Bokwą 
oraz Przemysławem Bokwą z małżonką, 
gdyż przybyliśmy w celu podziękowania 
za wsparcie materialne naszego pobytu, 
a zostaliśmy ugoszczeni i zaproszeni na 
krótką lekcję o kopalniach, kruszywie i 
wydobywaniu siarki.

W pamięci pozostanie urok Gór 
Świętokrzyskich oraz sanktuarium 
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, 
które poznaliśmy zawdzięczając prze-
wodnikowi Krzysztofowi Sabat, pro-
fesorowi Stanisławowi Adamczakowi, 
Superiorowi Klasztoru Ojcu Zygfrydo-
wi Wiecha. Smak prawdziwych lodów 
zapamiętamy zawdzięczając właścicie-
lowi piekarni Janowi Mączce, a nowe 
informacje o dinozaurach - zawdzię-
czając przewodnikowi po kompleksie 
turystycznym Jura Park Bałtów.

Z całego serca dziękujemy wszyst-
kim wyżej wymienionym osobom, a 
także Ministerstwu Spraw Zagranicz-
nych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
samorządowi rejonu solecznickiego za 
pokrycie kosztów przejazdu.

Beata Zarumna,
drużynowa 8 SDH „Zodiak“ 

Jak spędzą wakacje dzieci z rejonu solecznickiego?
artystów’’ zaprosi członków samo-
rządów uczniowskich na odpoczynek 
nad morze w Polsce w mieście Łeba. 
W tę podróż wyruszy 25 uczniów. 
W ośrodku szkoleniowym w miasteczku 
Julinek nieopodal Warszawy w połowie 
sierpnia będzie wypoczywać 30 uczniów 
z rejonu solecznickiego. Jak co roku cze-
kają tam na nich wycieczki krajoznaw-
cze do stolicy Polski, wypoczynek nad 
jeziorem oraz nauka jazdy konnej.

Według specjalistki wydziału 
oświaty i sportu administracji samo-
rządu rejonu solecznickiego Haliny 
Smykowskiej, na początku czerwca w 
szkołach w rejonie solecznickim były 
organizowane dzienne obozy dla dzie-
ci z rodzin niezamożnych. Takie obozy 
są organizowane od wielu lat. Podczas 
nich każde dziecko miało możliwość 
wzbogacać swoją wiedzę i umiejętno-
ści oraz treściwie spędzić wolny czas. 
Według danych wydziału, w obozach 
uczestniczyło już ponad 1000 dzieci. 
W sierpniu niektóre szkoły będą po-
nownie organizować podobne obozy 
dla dzieci.

43 dzieci i młodzieży z rejonu so-
lecznickiego uczestniczło w Igrzyskach 
Polonijnych w Łomży. Uczniowie 
aktywnie uczestniczyli w zawodach 
sportowych i rywalizowali o medale, 
a także brali udział w wycieczkach 
krajoznawczych.

8 lipca, 30 młodych sportowców z 
Białej Waki i Solecznik wyjechało na 
międzynarodową parafiadę do Warsza-
wy: najpierw młodzież rywalizowała 
w różnych dyscyplinach sportowych, 
a następnie przez dwa tygodnie wy-
poczywała na obozach w okolicach 
Krakowa.

Stowarzyszenie ,,Odra – Niemen’’ 
na początku września zaprasza utalen-
towaną młodzież rejonu solecznickie-
go na Akademię Języka Ojczystego, w 
której weźmie udział młodzież z Polski, 
Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Dzięki współpracy szkół i gimna-
zjów rejonu solecznickiego z zagra-
nicznymi placówkami oświatowymi 
są organizowane obozy letnie oraz 
wycieczki poznawcze i edukacyjne. 
Ponadto placówki oświatowe pomyśl-
nie składają wnioski o dofinansowanie 
projektów i pozyskują wsparcie z róż-
nych źródeł.
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Zacznę od tradycyjnego pytania: 
kim jest nauczyciel?

Nauczyciel, to przede wszystkim 
kreator, przewodnik, człowiek, który 
ucząc, uczy się sam. Nauczyciel, to 
przyjaciel ucznia, osoba, która zain-
spiruje młodego człowieka do pozna-
wania świata. 

Nauczyciel nie jedno ma imię. W 
takim razie czy mogłaby Pani wy-
mienić cechy, które każdy nauczyciel 
powinien mieć?

Każdy nauczyciel powinien od-
znaczać się zamiłowaniem do wy-
konywanego zawodu, cierpliwością 
oraz otwartością do uczniów. Musi 
być spokojny wewnętrznie, wrażliwy, 
wymagający i kategoryczny jedno-
cześnie.

Od razu wiedziała Pani, że chce 
uczyć młodzież języka polskiego?

Zalążki tej decyzji wyniosłam z 
rodziny. W szczególny sposób jestem 
wdzięczna dla swego ojca, dla które-
go język ojczysty był świętością i ten 
szacunek do języka, kultury polskiej 
przekazał nam, dzieciom. Ojciec był 
gorliwym Polakiem, osobą bardzo 
oczytaną. To on opowiadał nam hi-
storie o Brysiu, Danusi, Zagłobie – 
odbierałam to jak bajki, dopiero w 
szkole zrozumiałam skąd te wszystkie 
opowieści pochodzą. Zostałam wy-
chowana na takiej płaszczyźnie, że 
wybór polonistyki był rzeczą oczy-
wistą. Nigdy nie żałowałam pod-
jętej decyzji, a za nią zawsze będę 
wdzięczna ojcu. 

Skąd czerpie Pani pomysły na 
ciekawe zajęcia?

Przygotowując lekcje kieruję się 
przede wszystkim ich atrakcyjno-
ścią i innowacyjnością. Zawsze sta-
ram się szukać inspiracji koło siebie, 
tym niemniej, nie ukrywam, że moc-
no wykorzystuję pomysły i wiedzę, 
jaką przywożę z Polski po różnego 
rodzaju szkoleniach i kursach. Chcia-
łabym szczególnie podkreślić wagę 
tych przedsięwzięć w pracy każdego 
nauczyciela, ale szczególne cenne są 
dla nas, polonistów, kiedy możemy 
skorzystać z doświadczeń kolegów z 
Polski, być w tym środowisku, dosko-
nalić swój język. Z warsztatów zawsze 
wraca się bardzo podbudowanym i 
zdobyte nowości z ogromnym zapa-
łem przekazuje się uczniom.

Czy, Pani zdaniem, dzisiejsza 
młodzież chętnie się uczy?

Jak to młodzież. Jak przypomi-
nam siebie, to też nie zawsze chciało 
się uczyć. Ale zawsze jest w klasie 
kilka ambitnych osób. Uważam, że 
potrzebne jest indywidualne podejście 
do każdego. W ogóle muszę przyznać, 
że mam szczęście do dobrych uczniów.

Co Pani, zdaniem, powinny zro-
bić władze kraju i polskich szkół, by 
nakłonić uczniów do nauki?

Każda rada pedagogiczna zaczyna 
się od tego pytania. Niestety, nie ma na 
to recepty. Powtórzę się, że są osoby 
bardziej i mniej ambitne. Odwołam się 
tu do Olimpiady Literatury i Języka Pol-
skiego. Jest to jeden z najtrudniejszych 

konkursów, potrzebujący ogromnego 
przygotowania, a jednocześnie bardzo 
niedoceniony. Dlatego od najmłodszych 
klas należy pracować z uczniem, aby on 
dojrzał do udziału w olimpiadzie, aby 
wykazał własną chęć wystartowania w 
niej, a nie byłby to krok wymuszony 
przez nauczyciela. Podobnie jest z nauką 
w szerokim pojęciu. Należy motywować 
ucznia. To jest bardzo ważne.

Rodzice często narzekają na na-
uczycieli, ich kompetencje. Jak Pani 
ocenia swoje środowisko?

Rodzice są odważni, czasami są 
dalecy od szkoły, ale z daleka może 
lepiej widać… Powiem o sobie: cho-
dzę na zebrania rodzicielskie, spoty-
kam się z rodzicami, jeśli są jakieś 
zastrzeżenia, to wspólnie próbujemy 
rozwiązać problem. 

Jakich rad udzieliłaby Pani mło-
dym nauczycielom polonistom?

Te osoby, które zdecydowały siębyć 
polonistami niech nie oczekują łatwe-
go chleba. Jak w każdym zawodzie, 
żeby być dobrym specjalistą, trzeba 
zanurzyć się w niego, z determinacją, 
poświeceniem. I posiadać też wiedzę. 
Dlatego cały czas trzeba samemu się 
uczyć. Niezbędne też jest indywidualne 
podejście, gdyż ten sam temat może być 
różnie w różnych klasach omawiany. 
Młody polonista na Litwie musi też być 
świadom, że podejmuje się wezwania 
bycia siłaczem czy siłaczką. 

Na ile ważne, według Pani, jest 
miejsce polskiej szkoły w formowa-

niu młodego pokolenia Polaków i 
jaką rolę musi tu odgrywać nauczy-
ciel polonista?

Nauczyciel odgrywa tu ważną 
rolę, ale jeszcze ważniejsze znaczenie 
ma rodzina. Bez niej nauczyciel nie-
wiele może zdziałać. Misją polonisty 
jest uświadomienie, że język ojczysty 
jest świętością dla każdego polskiego 
dziecka. Tak samo kultura, tradycje. Są 
różne tematy lekcyjne, w toku których 
staram się rozwinąć w uczniach posza-
nowanie do języka ojczystego, polskiej 
kultury. Mam cichą nadzieję, że to, co 
dałam im w swoich lekcjach, zostanie 
w ich duszach i poniosą to przez ży-
cie. Nie możemy zaprzepaścić tego, co 
przekazali nam nasi dziadowie, żyjący 
w strasznych czasach, ryzykujący wła-
snym życiem za zachowanie własnej 
godności narodowej. My, żyjący w de-
mokratycznym państwie, mamy pro-
blemy, że ktoś chce nam odebrać nam 
prawa do własnej tożsamości, ale też 
niedostatecznie korzystamy z danych 
nam możliwości. Po to mamy polskie 
szkoły, żeby być nierozerwanym z wła-
snymi korzeniami. Korzystajmy z tego!

W tym roku została Pani od-
znaczona nagrodą Ministerstwa 

Polonistyka – 
pasja i powołanie

Edukacji RP. Czym jest dla Pani to 
odznaczenie?

Jest to nagroda mojego życia. Nie 
wiem, czy polonista na Litwie może 
marzyć o większym odznaczeniu niż 
to. Czuję ogromną satysfakcję, rozu-
miejąc, że złożyły się na to 28 lat mojej 
pracy. Mówić o swojej pracy, to mó-
wić o osiągnięciach uczniów. Bo jak 
inaczej? Cieszę się, że wychowałam 
9 olimpijczyków, 6 z nich zdobyło 
wysokie miejsca na Olimpiadzie Li-
teratury i Języka Polskiego. Zazna-
czę tylko, że aby mieć satysfakcję i 
być dobrym w swoim zawodzie, to 
trzeba mieć swobodę działania. Ja je-
stem wdzięczna dyrekcji gimnazjum 
za wyrozumiałość i możliwość pracy 
w taki sposób, jak ja to widzę. Dodam 
też, że radość tej nagrody podzieliłam 
z ojcem na jego grobie.

Aktualnym tematem ostatnio 
była kwestia zamknięcia naboru 
studentów na wydział polonistyki 
na Litewskim Uniwersytecie Eduko-
logicznym. Jaka była reakcja Pani 
na tą wiadomość?

Zasmuciłam się strasznie, bo to 
moja polonistyka, którą cechowała 
bardzo serdeczna atmosfera. Poziom 

tego wydziału był zawsze wysoki. 
Poza tym jest to jedyna kuźnia po-
lonistów. Więc dobrze się stało, że 
przywrócono możliwość rekrutacji.

Co należałoby zrobić, aby zawód 
nauczyciela stał się prestiżowym?

Są chyba w świecie procesy nie-
odwracalne… Ksiądz, lekarz, na-
uczyciel – kiedyś te osoby cieszyły 
się niepodważalnym szacunkiem. Dziś 
nauczyciel umknął z tej listy. Trud-
no powiedzieć dlaczego tak się stało 
i jeszcze trudniej podać receptę na 
sposoby, aby znów na nią się wpisał. 
Chcąc coś zmienić w tym temacie - 
kompetencje i profesjonalność oraz 
osobowość nauczyciela – to cechy na 
które należy stawić.

Czy może Pani zdradzić trzy ty-
tuły książek, które ma w domu?

Mój prywatny księgozbiór jest 
spory – od mitów przez klasykę do 
literatury współczesnej, więc trudno 
mi wybrać tylko trzy tytuły, ale spró-
buję: Gustaw Herling – Grudziński 
„Inny świat“, Stanisław Wyspiański 
„Wesele“, Trylogia Sienkiewicza. 

Rozmawiała Irena Kołosowska

Dla nauczycielki języka polskiego Gimnazjum w Ejszysz-
kach Wacławy Iwanowskiej koniec roku szkolnego 
2016/2017 został odznaczony uhonorowaniem jej Na-
grodą Polonijnego Nauczyciela Roku im. prof. Andrzeja 
Stelmachowskiego. Nagrodę polonistce wręczyła mini-
ster edukacji narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Anna 
Zalewska podczas VII Światowego Zjazdu Nauczycieli 
Polonijnych w Ostródzie. 

Na łamach „Solecznik” z Wacławą Iwanowską rozmawiam 
o pracy nauczyciela, nagrodzie i uczniach.
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5 lipca około godziny 22:00 samolot prezydenta 
Trumpa i Melanii Trump wylądował w Warszawie. 
Wraz z nimi do Polski przyleciała również Ivanka 
z mężem. Prezydent przyleciał do Warszawy z 
okazji Szczytu Państw Trójmorza. 

Następny dzień, 6 lipca, był obfity w spotkania i 
rozmowy. Prezydent Trump około godziny 9.30 został 
powitany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę. W tym czasie Melania Trump udała się 
do Belwederu na spotkanie z Agatą Dudą. Jak wynika z 
informacji prasowych podanych na stronie prezydenta 
„w Sali Pompejańskiej Panie rozmawiały w cztery oczy”. 
Rozmowa dotyczyła między innymi historii miejsca, w 
którym odbywało się spotkanie, a także obszarów dzia-
łalności, w które angażują się pierwsze damy. Rozma-
wiały przede wszystkim o edukacji, o ekspansji mediów 
społecznościowych i nowych technologiach, a także o 
ich wpływie na rozwój młodzieży. Rozmowa dotyczyła 
również niebezpiecznych współczesnych zjawisk, jakimi 
są cyberprzemoc, hejt i stalking. Panie mówiły też o ini-
cjatywach mających wspierać rozwój czytelnictwa wśród 
najmłodszych. Po rozmowie Agata Duda zaprosiła Melanię 
Trump do Centrum Nauki Kopernik, gdzie w pracowni 
robotycznej „Majsternia” razem z dziećmi uczestniczyły 
w warsztatach i poznały robota Dash. 

Prezydent Donald Trump w tym czasie uczestniczył w 
Szczycie Państw Trójmorza, na który przyjechali: Prezy-
dent Republiki Bułgarii Rumen Radev, Prezydent Republi-
ki Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, Przewodniczący 
Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Jan Ha-
máček, Prezydent Republiki Estońskiej Kersti Kaljulaid, 
Prezydent Republiki Węgierskiej János Áder, Prezydent 
Republiki Łotewskiej Raimonds Vējonis, Prezydent Re-
publiki Litewskiej Dalia Grybauskaite, Prezydent Rumunii 
Klaus Iohannis, Prezydent Republiki Słowackiej Andrej 
Kiska, Prezydent Słowenii Borut Pahor oraz Ambasador 
Republiki Austrii w RP Thomas M. Buchsbaum. 

Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy pre-
zydentów dwunastu państw położonych między Adriaty-
kiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Celem inicjatywy 
jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez 
zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej 
i gospodarczej państw Europy Środkowej. Członkami 
Inicjatywy Trójmorza są Austria, Bułgaria, Chorwacja, 

Prezydent USA odwiedził Polskę

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Sło-
wacja, Słowenia, Węgry. Uczestnicy szczytu byli zgodni, 
że im silniejsza Europa Środkowa jako część UE, tym 
silniejsza Unia Europejska.

Po części plenarnej szczytu odbyło się spotkanie pre-
zydentów RP i USA z mediami oraz sesja transatlantycka 
szczytu. Po zakończeniu spotkania prezydenta USA z 
uczestnikami szczytu, Trump udał się na Plac Krasińskich, 
gdzie przy pomniku Powstania Warszawskiego wygłosił 
przemówienie. Zaraz po przybyciu obie pary prezydenc-
kie złożyły wieńce przy pomniku i minutą ciszy uczcili 
bohaterów powstania. Jako pierwsza do mikrofonu pode-
szła Melania Trump, która serdecznie podziękowała za 
przyjęcie w Polsce i wizycie w Centrum Nauki Kopernik. 

Donald Trump natomiast w prawie godzinnym, pierw-
szym publicznym przemówieniu w Europie, podkreślił 
waleczność, dumę i nigdy niezwyciężonego ducha narodu 
polskiego. Wspomniał bohaterów polskich znanych rów-
nież w USA, m.in. Tadeusza Kościuszkę. Przypomniał 
pierwszą wizytę papieża Jana Pawła II do ojczyzny oraz 
walkę i męstwo powstańców warszawskich. Zapewnił o 
wsparciu wojskowym USA dla regionu. Na zakończenie 
podziękował za przyjęcie. 

Na placu zebrani wiwatowali na cześć gościa, a w 
około zebrały się tłumy, aby móc chociaż z daleka ujrzeć 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Po godzinie 
14:00 samolot Donalda Trumpa odleciał z warszawskiego 
Okęcia do Niemiec na Szczyt G20. 

Przygotowała Katarzyna Biersztańska

mailto:annaleib@takas.lt
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