
Marzec 2018  Nr 2 (52)

Bezpłatne pismo społeczno-kulturalne
Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie

Historia sukcesu: pałac w Jaszunach – 
perełka rejonu solecznickiego str. 7

F Milena Pietkiewicz – Mały Mistrz Ortografii str. 5 

F „Raczej zostawię pracę niż bieganie” str. 12

F Polskie organizacje młodzieżowe w rejonie solecznickim:    
 patriotycznapostawa i dobra zabawa str. 14



Soleczniki  2 Marzec 2018    Soleczniki 3

SŁOWO WSTĘPNE WYWIAD

    

S
P

IS
 T

R
E

Ś
C

I
Szanowny Czytelniku!
Podobno kultura jako przedmiot badań naukowych 

ma aż 250 definicji. Niektórzy liczą, że tych deficji 
jest nawet 800! Pojęcie kultury odnosi się do poszcze-
gólnych sfer życia jednostek i społeczeństw. Może-
my mówić o kulturze osobistej, technicznej, rolnej, 
prawnej, fizycznej, chrześcijańskiej, narodowej czy 
duchowej. I tak nie wyczerpiemy tematu, bo wymiar 
tego pojęcia jest szeroki jak sama natura ludzka, do 
której się odnosi. 

Temat definicji kultury podjęłam nieprzypadkowo. 
W marcowym numerze przeczytają Państwo wywiad 
z kierownikiem słynnego Pałacu Balińskich w Ja-
szunach Kazimierzem Karpiczem, jak również informacje o trzecim etapie prac renowacyjnych. Bogata 
spuścizna historyczna, którą reprezentuje dzisiejszy pałac, jest częścią historii całego naszego rejonu. Kto 
wie, czy nie najważniejszą. W tym właśnie miejscu scheda kulturalno-naukowa pięknie się łączy w jedną 
całość z kulturą materialną, a to już jest „eureka!” w promocji i budowaniu wizerunku rejonu solecznickiego. 
Żeby nie być zbyt powierzchowną, dodam pobożną formułkę, że dbamy o nasze dziedzictwo narodowe. I 
to jest zasługa, do której swoją cegiełkę dołożył każdy z nas.

Z takich cegiełek, zresztą, budujemy całą naszą polską społeczność. Ktoś pilnie się uczy ortografii języka 
polskiego, ktoś pamięta o Niezłomnych, ktoś czci pamięć tych, co zginęli dla Ojczyzny, ktoś sławi rejon 
wyczynami sportowymi, ktoś rozwija tu biznes. Wszystko to tworzy wspólnotę, która pragnąc pozostać 
wierną sprawom narodowym częściej idzie nie z prądem, a pod prąd. Swoją drogą, nikt nie obiecywał, że 
będzie łatwo. Nie łatwo, ale zawsze warto. 

Beata Pietkiewicz, wiceprezes Solecznikciego Oddziału Rejonowego ZPL

Doświadczony pedagog, wielo-
letni dyrektor gimnazjum im. M. 
Balińskiego w Jaszunach rezygnuje 
z wieloletniego zawodu i zostaje kie-
rownikiem zespołu pałacowo-dwor-
skiego w Jaszunach, często nazywa-
nego pałacem Balińskich. Co było 
bodźcem do podjęcia tej decyzji?

 Zamiary ministerstwa oświaty 
wprowadzenia pięcioletnich kadencji 
dyrektorów i sposoby wdrażania tej i 
innych reform. Dla mnie to był bodziec, 
że muszę kończyć pracę dyrektorską w 
oświacie. Sądzę, że reforma druzgo-
cze to, co kiedyś nazywało się syste-
mem oświaty. Można powiedzieć, że 
udało mi się uciec w sam czas, przed 
rozpoczęciem „akcji kadencyjnej”. 
   Historią rodzin Śniadeckich i Baliń-
skich naszego pałacu i Jaszun musiałem 
się zająć od razu, kiedy przyjechałem 
pracować do Jaszun, czyli od roku 
1998. Bogactwo tej historii było i jest 
podstawą budowy etosu naszej szkoły 
i gminy, niewyczerpanym źródłem 
tematów pracy historycznej, literac-
kiej, krajoznawczej, pozalekcyjnej. 
Zaliczyliśmy nawet temat Śniadec-
kich na lekcjach matematyki, astro-
nomii i chemii! Pod hasłem tym trwa 
i rozwija się współpraca szkoły ze 
środowiskami w Polsce i na Białorusi. 
Trwanie w tym temacie powoli stało 
się dla mnie nie tylko częścią pracy 
szkolnej, ale i prywatnym hobby. Na 
opanowanie tematyki pałacu jaszuń-
skiego miałem aż 18 lat. 

 Pierwszą rozprawą naukową, po-
święconą historii pałacu jaszuńskiego 
i powiązanych z nim słynnych rodzin, 
była praca doktorska Romualda Na-
ruńca „Michał Baliński jako mece-
nas polsko-litewskich więzi kulturo-
wych”. Jak bardzo była pomocna dla 
Pana ta praca w głębszym poznaniu 
historii pałacu i jego właścicieli?

Oczywiście, była i jest bardzo po-
mocna, jest to bowiem najobszerniejsza 
biografia Michała Balińskiego. Przed 

1995 rokiem dane o Michale Balińskim 
występowały tylko w formie krótkich 
artykułów, a nawet wzmianek ency-
klopedycznych. Miałem honor brać 
udział w wileńskiej prezentacji tej 
monografii w Celi Konrada, ale wte-
dy nie wiedziałem jeszcze, że jest to 
jakakolwiek wróżba. Dzisiaj widzę w 
dziejach pewny ciąg tradycji: Romuald 
Naruniec napisał biografię Michała Ba-
lińskiego, M. Baliński – biografię Jana 
Śniadeckiego, a Jan Śniadecki naukowo 
opisał działalność Mikołaja Kopernika. 
Badając historię właścicieli i mieszkań-
ców pałacu, musiałem przeczytać masę 
źródeł. Na szczęście o Jaszunach i pa-
łacu sporo informacji mogłem znaleźć 
też w muzeum krajoznawczym, które 
kiedyś działało jeszcze w jaszuńskiej 
szkole za czasów radzieckich. Część 
zbiorów została w polskim gimnazjum 
im. M. Balińskiego. Ucząc informatyki, 

wiele informacji tekstowych z gazet i 
książek o historii Jaszun i pałacu z po-
mocą uczniów udało się mi ocyfrować. 

 Czy właśnie te ocyfrowane in-
formacje zamieszczają Państwo na 
swojej stronie internetowej na Fa-
cebooku?

Tak, część informacji pochodzi ze 
zbiorów gimnazjum, część jest nowsze-
go pochodzenia. Po prostu,  jeśli znaj-
duję coś nowego o historii Jaszun i pa-
łacu, zachowuję to w formie cyfrowej w 
celu ułatwienia dalszego wykorzystania 
informacji. Przeszukiwanie zasobów 
internetowych, tzw. źródeł otwartych i 
dzisiaj stanowi podstawę naszej pracy 
badawczej. W tle tego nieco nudne-
go polowania na informację trafiałem 
czasem na ogromne skarby, będące 
produktem wieloletniej pracy innych 
badaczy. Oprócz niezrównanego R. Na-
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WYWIAD SPOŁECZEŃSTWO

ruńca wspomnę pracę Redy Griškaitė, 
zasoby naszych jaszuńskich starostów 
– Danuty Wasilewskiej i Zofii Griazno-
wej, ś.p. Andrzeja Rosiaka ze Żnina i 
ś.p. Janusza Bieleckiego z Warszawy, 
Tatiany Dawidowicz z Oszmian i wie-
lu innych. Skokowo nowej informacji 
przybywało przy kontaktach z kolejny-
mi przedstawicielami potomków rodów 
Balińskich. Wizyta potomków psychia-
try Jana Balińskiego z Sankt-Petersbur-
gu radykalnie poszerzyła moją wiedzę o 
tym wielkim człowieku, tak samo było 
też z potomkami Jędrzeja Śniadeckiego 
z Polski, z Kanady, z USA.

 Co autentycznego możemy zna-
leźć w pałacu z czasów, kiedy miesz-
kali w nim Balińscy i Śniadeccy?

Niestety, oprócz samych ścian 
praktycznie nic. Dokładnie mówiąc – 
dziewięć tomów z księgozbioru Baliń-
skiego. Wszystko zostało doszczętnie 
rozgrabione po II wojnie światowej. 

We wrześniu 1939 roku banda 
komsomolców ze wsi Gaj zrabowała 
pałac. Być może gdzieś na strychach 
domów z okolic Jaszun można zna-
leźć rzeczy z pałacu bądź książki z 
biblioteki pałacowej?

Chodziło raczej nie o komsomol-
ców, a o zalienowanych przez antago-
nizmy społeczne, majątkowe, wyzna-
niowe czy narodowościowe chłopów, 
dla których źle pojmowany spryt stał 
się wartością wyższą niż morale i ety-

ka chrześcijańska. Prawda jest taka, że 
jeszcze do połowy lat 70. ubiegłego 
wieku książki z biblioteki pałacowej 
służyły ludziom na wsi jako papier do 
rozpalania w piecu. Zbiory biblioteki, 
proszę sobie wyobrazić, według danych 
Uniwersytetu Wileńskiego, liczyły po-
nad 6,5 tysiąca ksiąg. Naoczni świad-
kowie opowiadają, że księgi z pałacu 
wywoziło się wozami. 

Być może istnieje szansa na zna-
lezienie części zbiorów jaszuńskiej 
biblioteki?

Na pewno i nie tylko na strychu. 
Masę rzeczy posiadają prywatni kolek-
cjonerzy. Niestety, wykupić tego nie ma 
możliwości z powodów finansowych. 
Dla przykładu, u jednego z kolekcjone-
rów dostąpiłem zaszczytu trzymania w 
ręku jednego z listów Radziwiłła Rudego 
o kupnie Jaszun. Widziałem też kolekcję 
prywatnych listów Michała Balińskiego 
i jego dzieci. Właściciel listu Radziwiłła 
nie chce upubliczniać swego nazwiska. 
On chciałby sprzedać ten antyk dla pań-
stwowego muzeum, ale państwo na to nie 
stać, a co już mówić o naszym pałacu.

 Przed laty wystąpił Pan z ideą 
organizowania w jaszuńskim pała-
cu spotkania potomków jego byłych 
właścicieli. Kiedy można spodziewać 
się tego historycznego wydarzenia?

 Trzej panowie, potomkowie z Pol-
ski, Rosji oraz Stanów Zjednoczonych 
mieli przyjechać do Jaszun tego lata, ale, 

niestety, nie udało się. Liczymy jednak, 
że uda się nam w przyszłości organizo-
wać takie spotkanie, co byłoby histo-
rycznym wydarzeniem. Spodziewam się 
w tym roku wizyty potomków Sołtanów 
z Kanady. Ciągle czekam, aż skorzystają 
z zaproszenia nasi „krewni” warszawia-
cy, krakowiacy i gdańszczanie.

Czy, Pana zdaniem, jaszuński pa-
łac odnalazł swoje miejsce na mapie 
turystycznej Litwy?

Z całą pewnością tak. Nie narzeka-
my na brak turystów jak z kraju, tak i 
z zagranicy. Dla większości turystów z 
Litwy historia pałacu w Jaszunach staje 
się wręcz wielkim odkryciem. Wielkie 
znaczenie dla promocji jaszuńskiego 
zespołu pałacowo-dworskiego mają 
koncerty muzyczne organizowane 
przez Centrum Kultury w Solecznikach 
we współpracy z Litewską Filharmonią 
Narodową. Nasza sala posiada fanta-
styczną akustykę, więc śmiało zapra-
szamy muzyków wysokiej klasy. Cykle 
koncertów, jak na przykład „Muzyka w 
Pałacu Balińskich 2017“, przyciągają 
całe rzesze widzów nie tylko z rejonu 
solecznickiego, ale też i Wilna. Już w 
roku 2016 powstały dwie litewskie trasy 
turystyczne po rejonie solecznickim pro-
wadzące przez Jaszuny. Zaistnieliśmy 
też w mediach litewskich i polskich.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Andrzej Kołosowski

23 marca br. w Uniwersalnym 
Wielofunkcyjnym Centrum w 

Janczunach odbyło się spotkanie człon-
ków miejscowego koła ZPL, przedsta-
wicieli Centrum Społeczności w Bu-
trymańcach, czytelników biblioteki w 
Janczunach oraz mieszkańców gminy 
Butrymańce, aby uczcić  100. rocznicę 
Niepodległości Polski. 

Podczas spotkania widzowie obej-
rzeli inscenizację legendy Cz. Jan-
czarskiego „O Lechu, Czechu i Ru-
sie”, poświęconą utworzeniu Państwa 
Polskiego, w wykonaniu uczestników 
grupy  nieformalnego nauczania UWC 
i czytelników biblioteki w Janczunach. 

Podczas imprezy w sali UWC była 
czynna wystawa rysunków czytelników 
biblioteki w Janczunach: W. Waliukasa, D. 
Wojtkiewicz, T. Wojtkiewicz  pt. „Lech, 
Czech i Rus”. Wystawę jeszcze można 
obejrzeć w bibliotece w Janczunach. 

Po imprezie odbyło się sprawoz-
dawczo – wyborcze zebranie koła ZPL 
w Janczunach.

Milena Pietkiewicz z Gimnazjum 
im. Jana Śniadeckiego w Solecz-

nikach zdobyła tytuł „Małego Mistrza 
Ortografii” – konkursu, organizowanego 
przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół 
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“. 
Zwyciężczynię do konkursu przygoto-
wała nauczycielka Danuta Tomaszewicz.

Konkurs dyktanda „Mały mistrz or-
tografii” dla klas 4 miał miejsce 14 mar-
ca br. w Wilnie. O tytuł najlepszego w 
ortografii walczyło 45 czwartoklasistów. 

– Bardzo się cieszę, bo z każdym ro-
kiem liczba uczestników się zwiększa, 
że rośnie geografia. Dzisiaj na dyktando 
przybyli uczestnicy ze wszystkich rejo-
nów, gdzie są polskie szkoły – powie-
dział na wstępie Józef Kwiatkowski, 
prezes Macierzy Szkolnej. 

Od kilku lat „Macierz Szkolna” or-
ganizowała taki konkurs dla uczniów 
klas 10. Teraz Stowarzyszenie wystą-
piło z inicjatywą organizowania zma-
gań w pisaniu dyktanda również dla 
uczniów klas szkoły początkowej. 

Fot. zw.lt

Milena Pietkiewicz – Mały Mistrz Ortografii

O niepodległości Janczuny
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SPOŁECZEŃSTWO INWESTYCJE

W pierwszych dniach marca w 
rejonie solecznickim gościła de-
legacja urzędu starostwa powia-
tu wolsztyńskiego. Celem wizyty 
gości z Polski było omówienie 
współpracy Solecznik i Wolszty-
na na rok 2018.

Współpraca rejonu solecznickiego 
i powiatu wolsztyńskiego trwa 

15 lat. W ramach kontaktów dwóch sa-
morządów były organizowane wymia-
ny grup młodzieżowych, realizowane 
projekty w dziedzinie kultury i sportu.

Kalendarz imprez na rok bieżący 
podpisali wicemer rejonu solecznickie-
go Jadwiga Sinkiewicz i starosta powia-
tu wolsztyńskiego Janusz Frąckowiak.

W spotkaniu w Solecznikach wzię-
li udział sekretarz powiatu wolsztyń-
skiego Grzegorz Anyż, kierownik 

Na cmentarzu w Ejszyszkach ze-
brani wraz z księdzem Tadeuszem 

Matulańcem modlili się i uczcili pamięć 
poległych, którzy walczyli o wolność 
Ojczyzny. Do zebranych zwróciła 

Uczczono pamięć Żołnierzy Niezłomnych

Soleczniki – Wolsztyn: 15 lat pięknej współpracy

wydziału oświaty, kultury i sportu 
powiatu wolsztyńskiego Waldemar 
Kalitka, dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy Sylwia Tomiak – Rozynek, 
przedstawiciele Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”. Stronę solecz-

nicką reprezentowali starosta gminy 
ejszyskiej Mirosław Bogdziun, radna 
samorządu i dyrektor Domu Polskiego 
w Ejszyszkach Anna Jesviliene, dyrek-
tor Centrum Kultury w Solecznikach 
Grażyna Zabarauskaite.

się Ambasador RP na Litwie Urszula 
Doroszewska, która podziękowała ej-
szyszczanom za pielęgnowanie pamięci 
o Żołnierzach Wyklętych.

Mimo mroźnego wiatru na uroczy-

1 marca, w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wicemer rejonu 
solecznickiego Jadwiga Sinkiewicz odwiedziła groby żołnierzy Armii 
Krajowej na cmentarzach w Ejszyszkach, Koleśnikach, Butrymań-
cach, Solecznikach i Sangieliszkach. Wieniec w kwaterze wojskowej 
na cmentarzu parafialnym w Ejszyszkach złożyła też ambasador RP 
na Litwie Urszula Doroszewska.

stość przybyła społeczność Gimnazjum 
w Ejszyszkach, a także starosta gminy 
ejszyskiej Mirosław Bogdziun

Przedstawiciele samorządu udali 
się także na cmentarz w Koleśnikach, 
gdzie wspólnie z uczniami Gimnazjum 
im. L. Narbutta i starostą Danutą Wil-
bik złożyli kwiaty i zapalili znicze na 
grobach żołnierzy AK.

W Butrymańcach pamięć poległych 
żołnierzy AK uczciła społeczność 
Gimnazjum im. A. Krepsztul, starosta 
Wanda Bielska. Modlitwę za poległych 
zmówił proboszcz Józef Aszkiełowicz. 
Wicemer Jadwiga Sinkiewicz, zwra-
cając się do młodzieży, podkreśliła, 
ważne jest pielęgnowanie wiedzy hi-
storycznej.

W Solecznikach i Sangieliszkach 
wicemer towarzyszył starosta Solecz-
nik Grzegorz Jurgo.

1 marca w Polsce obchodzony 
jest Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Żołnierze Wyklę-
ci, nazywani też Niezłomnymi (pol-
skie powojenne podziemie niepod-
ległościowe i antykomunistyczne) 
stawiali opór sowietyzacji Polski i 
podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli 
walkę ze służbami bezpieczeństwa 
ZSRR i podporządkowanymi im 
służbami w Polsce.

Pałac w Jaszunach jest uważa-
ny za jeden z najważniejszych 
obiektów turystycznych rejonu 
solecznickiego. Dawna siedziba 
Balińskich i Śniadeckich jest 
mocno zakorzeniona w polskiej 
historii, kulturze i literaturze. 

Otwarcie obiektu po jego renowacji 
we wrześniu 2015 roku było wy-

darzeniem, na które czekało się prawie 
dwa dziesięciolecia. Ocalony w czasie 
wojny zespół pałacowo - dworski za-
czął niszczeć w czasach sowieckich, 
kiedy przejęła go na własność admi-
nistracja znajdującego się w pobliżu 
sowchozu. W 1996 roku zabudowania 
pałacowe przeszły w ręce władz rejonu 
solecznickiego. Od tej pory samorząd 
zabiegał, bez skutku, o jak najszybszą 
rekonstrukcję niszczejącego pałacu. 

Jednak na drodze do odrestaurowania 
wciąż powstawały przeszkody. Środki 
na remont pałacu przyznano dopiero w 
2009 roku. Pech chciał, że rząd, który 
pierwotnie wyasygnował odpowiednią 
kwotę, w ostatniej chwili wycofał się z 
projektu dofinansowania. Zaczęły się ko-
lejne składania wniosków, podań i próśb. 
Natarczywość i stanowczość władz sa-
morządowych w zakresie pozyskiwania 
pieniędzy i ciągłe przekonywanie urzęd-
ników ministerskich o konieczności re-
witalizacji jaszuńskiego dworku zostały 
ukoronowana sukcesem. Na początku 
2013 roku została podpisana umowa o 
rozpoczęciu I etapu projektu „Renowacja 
i dostosowanie do potrzeb turystycznych 
obiektu dziedzictwa kulturowego rejonu 

Historia sukcesu: pałac w Jaszunach – 
perełka rejonu solecznickiego

solecznickiego ‒ dworu w Jaszunach”. 
Rekonstrukcja dwukondygnacyjnego pa-
łacu w stylu późnego klasycyzmu, wznie-
sionego w 1828 roku według projektu 
Karola Podczaszyńskiego, rozpoczęła się 
w tym samym roku. 

W ramach prac renowacyjnych od-
nowiono elewację pałacu, wymieniono 
dach, okna, drzwi. Dawną okazałość 
pałacowi przywróciły białe sklepienia 
i sztukateria, pozłacany sufit w sali 
konferencyjnej, złote żyrandole. Żeby 
zachować dawny klimat, postanowiono 
zachować autentyczne fragmenty ścian 
i sklepień. W dawnej pałacowej biblio-
tece, gdzie obecnie mieści się muzeum, 
zachowały się fragmenty dwóch pie-
ców z autentycznymi kaflami. Na ich 
przykładzie zostały wykonane i są już 
postawione nowe piece kaflowe, któ-
re przywróciły pomieszczeniu dawny 
charakter. Koszty renowacji pałacu w 

Jaszunach wyniosły 2,39 mln euro, z 
czego 780 tys. euro to wkład samorządu. 

Zrealizowany przez samorząd re-
jonu solecznickiego projekt renowa-
cji pałacu w Jaszunach sprawdził się 
i przynosi dobre rezultaty. Obecnie 
rezydencja Balińskich i Śniadeckich 
przyciąga rzesze turystów, jest cennym 
obiektem historycznym, odbywa się 
tu mnóstwo rozmaitych imprez. Tym 
niemniej władze samorządu nie spo-
czywają na laurach. Obecnie w pałacu 
w Jaszunach trwają prace remontowe w 
ramach III etapu projektu „Renowacja 
oraz dostosowanie do potrzeb tury-
stycznych pałacu w Jaszunach”. Kon-
serwatorzy wykonują niedokończone 
prace restauratorskie i konserwacyjne 
autentycznego wnętrza, krawężników 
okien i drzwi, elementów dekoracyj-
nych wykończenia okien, malarstwa 
ściennego, powierzchni dekoracyjnych. 
W sali konferencyjnej kontynuowane 
są prace pozłacania sztukaterii.

Z całą pewnością można rzec, że 
dworek w Jaszunach odzyskał dawny 
swój wygląd z czasów, kiedy mieszkali 
tu Śniadeccy i Balińscy, podejmujący 
tak zacnych gości jak Tomasz Zan, 
Edward Odyniec, Juliusz Słowacki, 
Paweł Ksawery Brzostowski… Dzisiaj 
progi pałacu są otwarte dla wszystkich  
zainteresowanych architekturą, histo-
rią i kulturą. 

Irena Kołosowska
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HISTORIA KULTURA

Deklarację upamiętnienia bohater-
ki polskiego podziemia złożyli 

w Solecznikach 27 marca organizato-
rzy pielgrzymki oraz ks. dr Jarosław 
Wąsowicz, salezjanin, duszpasterz ki-
biców, członek Federacji Młodzieży 
Walczącej, autor książek o tematyce 
historycznej i społecznej, organizator 
ogólnopolskiej pielgrzymki kibiców 
na Jasną Górę, a także pomysłodawca 
akcji „Serce dla Inki”. W Solecznikach 
na spotkaniu z mieszkańcami miasta, 
które odbyło się w Gimnazjum im. J. 
Śniadeckiego, polski duszpasterz zapre-
zentował także swoją książkę „Danuta 
Siedzikówna ps. „Inka” (1928–1946). 
Pamięć i tożsamość“.

– W grupie bohaterów, jakimi są 
Żołnierze Wyklęci, szczególne miej-

Srebrne serce dla „Inki”
znajdzie miejsce 
w Butrymańcach

sce zajmuje sanitariuszka 5. Wileńskiej 
Brygady Armii Krajowej, Danuta Sie-
dzikówna „Inka”. To nie wielcy do-
wódcy oddziałów partyzanckich i nie 
ci, którzy stoczyli zacięte boje w walce 
z komunistami, ale ta skromna dziew-
czyna, która opatrywała rannych, która 
ginęła w komunistycznych kazamatach 
w Gdańsku na ulicy Kurkowej – ta mło-
da dziewczyna staje się dzisiaj jedną z 
najbardziej wyrazistych ikon całego 
pokolenia młodzieży zaangażowanej 
w antykomunistyczną działalność po 
1945 roku oraz bardzo wyrazistym 
znakiem dla młodzieży współczesnej 
– powiedział w Solecznikach ks. dr 
Jarosław Wąsowicz.

Autor odniósł się w swojej prze-
mowie także do różnych sposobów 

funkcjonowania postaci „Inki“ jako 
bohaterki kultury masowej. Opo-
wiedział o reakcjach, jakie wzbudza 
postać niezłomnej bohaterki wśród 
młodzieży i dorosłych. Wspomniał o 
uroczystościach związanych z Naro-
dowym Dniem Żołnierzy Wyklętych 
oraz różnych metodach uczczenia 
pamięci Danuty Siedzikówny i o no-
wych inicjatywach podejmowanych 
w tej sprawie. 

Jak opowiedział ks. dr Jarosław 
Wąsowicz akcja „Serce dla Inki”, to 
spontaniczna inicjatywa, która narodzi-
ła się, gdy trzy lata temu na Cmentarzu 
Garnizonowym w Gdańsku odnalezio-
no szczątki Danuty Siedzikówny. W 
pracach nad odkryciem miejsca po-
chówku Inki uczestniczył także i sam 
duszpasterz.

– Wziąłem wtedy garść ziemi z gro-
bu. Przy okazji pilskich dni Żołnierzy 
Wyklętych chcieliśmy poświęcić srebr-
ną urnę z prochami w naszym kościele. 
Ogłosiliśmy, że zbieramy srebrny złom: 
urwane łańcuszki, pojedyncze kolczyki, 
itp. Akcja przerosła nasze oczekiwania, 
darów spływało tak wiele, iż postano-
wiłem, że będziemy budować kolejne 
serduszka – powiedział duszpasterz, 
którego rodzina przed repatriacją do 
Polski mieszkała w podwileńskich 
Bujwidzach.

Dziękując gościom z Macierzy za 
inicjatywę upamiętnienia sanitariuszki 
5. Wileńskiej Brygady Armii Krajo-
wej Danuty Siedzikówny ps. „Inka“ na 
ziemi solecznickiej, prezes Solecznic-
kiego Oddziału Rejonowego Związku 
Polaków na Litwie Zdzisław Palewicz 
zapewnił, że Wileńszczyzna nigdy nie 
zapominała i nie zapomni o swoich 
bohaterach.

Andrzej Kołosowski

21 lipca br. uczestnicy XXVIII Międzynarodowej pielgrzymki Suwał-
ki-Wilno przyniosą do Butrymańc tablicę pamiątkową poświęconą 
Danucie Siedzikównie ps. „Inka“, sanitariuszce 5. Wileńskiej Bry-
gady Armii Krajowej, zamordowanej przez władze komunistycznej 
Polski w 1946 roku. Tablica oraz srebrne serce dla „Inki“ zostaną 
umieszczone w miejscowym kościele pw. św. Michała Archanioła.

Niezwykłe widowisko poświęcone 
tajemnicy Zmartwychwstania Pań-
skiego 22 i 23 marca br. solczanom 
zaprezentowali aktorzy Teatru „A” 
z Gliwic. Do Solecznik teatr z Polski 
przybył na zaproszenie Centrum kul-
tury w Solecznikach.

Przedstawienie pod tytułem „Pasja” 
połączyło w sobie inspirację ze 

średniowiecznych misteriów wielko-
postnych, posługując się jednocześnie 
językiem teatru współczesnego – eks-
presyjnego, odwołującego się do praw-
dy emocji i doznań.

W tym spektaklu artystyczne poszu-
kiwania zaprowadziły twórców sztuki 
do źródła o podwójnym, wyjątkowym 
znaczeniu. Z jednej strony mamy tutaj 
do czynienia z najstarszymi, jak zwykło 
się przyjmować, gatunkami odradza-
jącego się teatru europejskiego – dra-
matem liturgicznym, misteriami wiel-
kopostnymi; z drugiej strony twórcy 
pochylają się nad tajemnicą śmierci i 
zmartwychwstania Chrystusa, które są 
fundamentem chrześcijańskiej doktryny.

Jest to więc niezwykła podróż w 
świat chrześcijańskiej wiary i wielo-
wiekowej tradycji, pomnażanej przez 
kolejne pokolenia artystów i teologów 
na równi „uwiedzionych” ewangelicz-
nymi prawdami.

Inspiracja średniowiecznymi miste-

Widowisko o Śmierci 
i Zmartwychwstaniu Pańskim

riami staje się punktem wyjściowym, 
„kamieniem węgielnym porozumienia 
z widzem”, na którym buduje się świat 
niezwykle osobistych historii ludzi, ich 
intymnych relacji z Mistrzem, relacji 
między sobą nawzajem.

Motorem dramaturgicznym „Pasji”, 
opisującej ewangeliczne wydarzenia od 
triumfalnego wjazdu do Jerozolimy aż po 
Zmartwychwstanie, czynią twórcy spek-
taklu zderzenie tragedii Judasza, bronią-
cego swojej racji, do pewnego momentu 
narzucającego okrutne reguły gry, z czułą 
relacją najbliższych apostołów Chrystusa 
i towarzyszących im kobiet.

Ostatecznie jednak to ci ostatni za-

prowadzą widza pod krzyż, przeżyją 
z nim tragedię pogrzebu i radość pas-
chalnego poranka.

Nieustanne towarzyszenie w klu-
czowych momentach spektaklu trady-
cyjnych pieśni liturgicznych, „katali-
zujących” głębokie wzruszenie naocz-
nych świadków Męki Chrystusowej, 
jak i decyzja prezentowania spektaklu 
we wnętrzach sakralnych, sprawiają, 
że „Pasja” wymyka się jednoznacznej 
klasyfikacji. Twórcy zgadzają się, że 
jest to coś więcej niż spektakl teatralny. 
„Pasja” staje się wydarzeniem parali-
turgicznym.

Andrzej Kołosowski

https://www.facebook.com/events/1014167318622712/
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SPORT KONKURSY

22 marca br. odbyły się pierw-
sze zawody w crossfit w rejonie 
solecznikim. Organizatorem tur-
nieju było Solecznickie Gniazdo 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” na Litwie na czele z 
Elwniną Obłoczyńską.

– Crossfit w Solecznikach jest obec-
ny od kilku lat. Braliśmy udział w kilku 
imprezach sportowych w rejonie, teraz 
postanowiliśmy zorganizować osobne 
zawody i sądząc z licznej grupy uczest-
ników uważam, że był to dobry po-
mysł – witając zebranych, powiedział 
inicjator turnieju wiceprezes Towarzy-
stwa  Gimnastycznego „Sokół” Edgar 
Obłoczyński.

Crossfit to określenie specjalnego 
rodzaju treningu siłowego oraz kon-
dycyjnego. Od innych form treningu 
różni się tym, że charakteryzuje się 
ciągłą zmiennością ćwiczeń i ich in-
tensywnością. Efektem takiego trenin-
gu jest ogromne zmęczenie, ale także 
niesamowita satysfakcja, że pokonało 
się własne słabości. W Solecznikach 

Pierwszy turniej zawodów 
w crossfit w Solecznikach

treningi odbywają pod okiem propaga-
tora crossfit i doświadczonego trenera 
Igora Luna. Dzięki aktywnej postawie 
trenera, jego wiedzy i odpowiedzial-
nego podejścia do treningów, crossfit 
w Solecznikach zdobywa coraz więk-
szą popularność, a szeregi chętnych 
do uprawiania tej dyscypliny sportu 

Masz pomysł na świętowanie 
100-lecia odrodzenia 

Litwy i Polski? 
Zgłoś swoją ideę 

i zrealizuj ją!

Administracja samorządu 
rejonu solecznickiego ogłasza 
konkurs na ideę, poświęconą 
upamiętnieniu 100. rocznicy od-
rodzenia państwowości Litwy i 
Polski. Celem konkursu jest for-
mowanie obywatelskiej postawy, 
inicjatywności, kreatywności i 
współpracy młodzieży w obcho-
dach jubileuszowych. Zadaniem 
konkursu jest wybór i sfinanso-
wanie najlepszej idei wspólnego 
upamiętnienia 100-lecia Litwy 
i Polski. Na realizację pomysłu 
zostanie wyasygnowanych 1000 
(tysiąc) euro.

Wnioski do udziału w kon-
kursie są przyjmowane od 1 
marca do 2 maja 2018 r. bez-
pośrednio do administracji sa-
morządu rejonu solecznickiego 
(gab. 401) lub pocztą na adres: 
Šalčininkų rajono savivaldybės 
administracija, Vilniaus g. 49, 
LT-17116 Šalčininkai, z dopi-
skiem „Konkursui: Renginio 
idėja, skirta atkurtų Lietuvos ir 
Lenkijos valstybių šimtmečiui 
paminėti“.

Regulamin konkursu oraz 
forma wniosku są dostępne na 
portalu www.salcininkai.lt

Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU
„155. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO. 

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI LITWY I POLSKI”

Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przy Gimnazjum im. 
Elizy Orzeszkowej w Białej Wace i starostwo gminy białowackiej ogłasza 
konkurs „155. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWE-
GO. 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI LITWY I POLSKI”.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży historią 
niepodległości Litwy i Polski, kształtowanie postaw patriotycznych, 
świadomości narodowej i szacunku do swej narodowości i Ojczyzny.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach 
wiekowych:

I kategoria:7 – 11  lat – prace plastyczne;
II kategoria: 12 – 15 lat – wiersze i prace plastyczne;
III kategoria: 16 – 19 lat – quiz historyczny. 

– Format prac plastycznych i technika wykonania jest dowolna.
– Wiersze powinny odzwierciedlać motywy zgodne do tematyki kon-

kursu, drukowane czcionką Times New Roman 12 
Każdy uczeń może przekazać nieograniczoną ilość prac z każdej 

kategorii.
Praca plastyczna powinna zawierać opis według poniższego wzoru: 

imię, nazwisko; wiek; klasa; szkoła; tytuł pracy. 

– Quiz historyczny będzie zawierał pytania dotyczące historii Litwy 
i Polski.

– Prace plastyczne i wiersze należy nadsyłać pocztą elektronicz-
ną na adres: draugijasokol@gmail.com lub na adres starostwa gminy 
białowackiej: Baltosios Vokės seniūnija, Vilniaus g. 49, Baltoji Vokė, 
Šalčininkų r., LT-17235 

Końcowy termin zgłaszania prac - 1 października 2018 r.

– Quiz historyczny odbędzie się 30 października 2018 r. w Gimnazjum 
im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace.

Szczegóły konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: draugija-
sokol@gmail.com

Zapraszamy do udziału! 

rosną, co potwierdza zwiększająca się 
liczba grup treningowych.

Na wstępie zawodów zebranych 
przywitał prezes Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” na Litwie Gienadij 
Baranowicz.

– Podstawowe zagadnienia Towa-
rzystwa „Sokół” – to sport, patriotyzm, 

religia, a mottem organizacji są słowa 
„Bóg. Honor. Ojczyzna”. Na tej zasa-
dzie też opiera się nasza działalność. 
Cieszę się, że do wielu turniejów spor-
towych, jakie organizuje „Sokół”, do-
łączył także crossfit i dzisiejszy dzień 
jest dniem historycznym, gdyż jestem 
pewien, że te zawody staną się trady-
cyjne. Teraz życzę wszystkim uczest-
nikom udanych zawodów, siły i dobrej 
atmosfery. 

Do udziału w zawodach stanęło 26 
sportowców, podzielonych na trzy gru-
py wiekowe. Zawodnikom kibicowało 
liczne grono przyjaciół i sympatyków 
crossfit.

Dwie godziny ożywionej atmosfery 
na sali, gorąco oklaskiwane wyczyny 

sportowców i są już znane imiona naj-
lepszych. Oto zwycięzcy zawodów:

Grupa wiekowa 16-24 lat. 
Kobiety.
1 miejsce – Waleria Lun
2 miejsce – Kleopatra Lunkė
3 miejsce – Aleksandra Papachina

Grupa wiekowa 16-24 lat. 
Mężczyźni.
1 miejsce – Tomasz Jakutait
2 miejsce – Daniel Sitnikow
3 miejsce – Albert Gierasimowicz
Grupa wiekowa 25 – 26 lat. 
Kobiety.
1 miejsce – Jolanta Lebied
2 miejsce – Wiktoria Wojtowicz
3 miejsce – Barbara Dudoit

Grupa wiekowa 25 – 36 lat. 
Mężczyźni.
1 miejsce – Remigijus Miliuškevičius
2 miejsce – Paweł Bandalewicz
3 miejsce – Sergiej Bartoszewicz
Grupa wiekowa od 37 lat. 
Kobiety.
1 miejsce – Gražina Komiagienė
2 miejsce – Natalia Kochanowskaja
3 miejsce – Lilia Lisowskaja

Grupa wiekowa od 37 lat. 
Mężczyźni.
1 miejsce – Vitalijus Jasevičius
2 miejsce – Slavomiras Pumputis
3 miejsce – Sławomir Bogdiun
Gratulujemy zwycięzcom!

Irena Kołosowska

w

w

http://www.salcininkai.lt
mailto:draugijasokol@gmail.com
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WYWIAD SPOŁECZEŃSTWO

Renatko, ile dzisiaj przebiegłaś?
Dzisiaj przebiegłam 10 km i 300 

metrów.  

Ile czasu ci to zajęło?
Godzinę. 

 A w biurze?
Akurat dzisiaj zapomniałam iWat-

cha, wię c dokładnie nie powiem, ale 
nie za dużo, około kilometra

 A przez całe życie? 
Od 8 lat biegam codziennie, 6 razy 

w tygodniu, więc w rok przebiegam 
2000 km. W sumie za ostatnie 8 lat 
przebiegłam 20 tys. km. Jeśli przeliczyć 
to na dni, wychodzi, że biegałam 83 dni 
pod rząd. Nie! 83 doby! 

Jak twoje hobby odbierają zna-
jomi?

Kiedy zaczynałam biegać w 2006 
roku, ludzie dziwnie się patrzyli, szcze-
gólnie tu na prowincji. Dziś jest wielu 
biegaczy, których poziom jest bardzo 
wysoki i którzy są np. dyrektorami de-
partamentów. 

A jak się odnieśli do tego współ-
pracownicy?Pracując przez kilka 
lat w administracji samorządo-
wej i mając dogodne warunki do 
przygotowania się do zawodów, 
zburzyłaś w pewnym sensie naszą 
prowincjonalną mentalność, doty-
czącą niezmiennych ram czasowych 
pracy. Niejeden pomyślał: „Ach, 
więc można i tak!“

Pracowałam wówczas jeszcze w 
Departamencie Regulacji Rolnej. Bie-
głam w trzecim moim maratonie i by-
łam czwarta. Pojawiła sie wzmianka o 
moim zwycięstwie w lokalnej gazecie 

i zdjęcie. Kiedy przyszłam do pracy w 
urzędzie, przyjęta zostałam pozytyw-
nie. Co pomyślą inni,  nie martwiło 
mnie ani trochę.

Co uważasz za swój największy 
sukces?

W 2013 roku byłam trzykrotną mi-
strzynią Litwy w maratonie, w półma-
ratonie i w biegu na godzinę. 

Ile przebiegłaś w ciągu godziny?
Przebiegłam wówczas ponad 

14 km. 

A jaki był start?
Z natury jestem aktywna i jesz-

cze w dzieciństwie towarzyszyłam 
bratu, kiedy biegał. On biegał, a ja 
doganiałam go na rowerze, podtrzy-
mując tempo. Później zaczęłam bie-
gać w Niemczech. Pojechałam tam na 
wymianę Au Pair. Opiekowałam się 
dziesięcioletnią dziewczynką na tyle 
wredną, że czułam się  jej zabawką.  
Matka sama wychowywała to dziec-
ko. Pracowałam 6 godzin dziennie, 
a potem miałam wolne. Pracując w 
rodzinie zawsze się chce, by stosunki 
były dobre i rodzinne. Nie wyobraża-
łam sobie, że powiem, że mam wolne 
i zamknę się w pokoju, więc by mieć 
czas i przestrzeń wyłącznie dla siebie, 
by psychologicznie się odprężyć,  za-
częłam biegać. Wybiegałam każdego 
dnia i spędzałam w biegu około 45 
min. 

Co cię  motywuje do codziennego 
biegania?

Były takie badania, w których bieg 
przyrównywano do uzależnienia alko-
holowego albo tytoniowego, więc jeśli 
się wciągasz tak bardzo, to ciągle ci 

tego brakuje.  Specjalnie nic mnie nie 
dopinguje. To już jest styl życia.  

A bieganie może wciągnąć bar-
dziej niż papierosy czy kufel piwka 
z kiełbasą? 

Hmmm...  Próbuje porównać. Z ku-
flem piwa nie porównam, bo piwa nie 
pijam, ale jeśli porównac ze słodycza-
mi, których jem dużo... Hm, chyba nie 
wyrzekłabym się słodyczy, ale zawsze 
to można połączyć. (śmiech)

A od czego zacząć bieganie?
Początek zależy od wrodzonego 

temperamentu człowieka, od tego czy 
człowiek jest aktywny, czy raczej spo-
kojny.  Jeśli nigdy w życiu nie biegał, 
może zacząć od chodzenia. Jeżeli jest 
bardziej  zaawansowany, może zacząć 
od 2-3 kręgów na stadionie. Albo jeden 
krąg biegnąć, drugi iść. W bieganiu jest 
tak, że musisz biec w takim tempie, 
żeby się dało rozmawiać. 

 No wiesz,  kiedy biegłaś 14 km 
na godzinę, chyba nie dało się z tobą 
rozmawiać...

Ale to były zawody! Ta zasada na 
zawodach nie działa! 

Jesteś dobrą specjalistką w swo-
im zawodzie. Chcesz się rozwijać i 
zawodowo, i sportowo.  

Bieganie nie jest ponad wszystko. 
Jeśli szefowi odpowiada, że muszę 
biegać w przerwie obiadowej to su-
per. Jeśli nie, zawsze można biegać po 
godzinach. W sumie, jeśli praca prze-
szkadza pasji... Co robić? Rzucić pracę! 
(śmiech).

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Beata Pietkiewicz

„Raczej zostawię 
pracę niż bieganie”
Mogłaby nie wkładać adidasów w porze obiadowej, nie 
pracować do późnego wieczoru i nie mieć półki z pucharami 
i medalami. No bo po co? Renata woli jednak nagiąć rze-
czywistość do swoich celów życiowych, pracując i oddając 
namiętnej pasji, którą jest bieganie.

Już po raz szósty samorząd rejo-
nu solecznickiego przyznał na-
grody za osiągnięcia w dziedzinie 
przedsiębiorczości i rynku pracy. 

Coroczne honorowanie przedsię-
biorców, którzy tworzą miejsca 

pracy, wdrażają nowe innowacyjne 
technologie oraz dbają o lokalne śro-
dowisko to osobista inicjatywa mera 
rejonu solecznickiego Zdzisława Pa-
lewicza. Idea jest wyrazem dbałości 
samorządu prezentowania pozytyw-
nego wizerunku oraz potencjału go-
spodarczego rejonu solecznickiego, 
promowania aktywności przedsiębior-
ców na rynku gospodarczym, inspiro-
wania ich rozwoju, upowszechniania 
pozytywnych wzorców, budowania 
prestiżu i wiarygodności lokalnej go-
spodarki oraz promocji zatrudnienia. 
‒ Doceniamy naszych przedsiębiorców, 
którzy swoją ciężką pracą, swoją inicja-
tywą przyczyniają się do rozwoju nie 
tylko naszego rejonu, ale także całego 
państwa ‒ mówił mer Zdzisław Pale-
wicz. ‒ Jesteśmy wam winni wdzięcz-
ność za to, że dajecie pracę, a przez to 
przyczyniacie się do lepszego codzien-
nego życia mieszkańców naszego rejo-
nu, że wspieracie kulturę i różne miej-
scowe inicjatywy, ale także za to, że je-
steście tak otwarci na postęp, na rozwój, 
na innowacje. Ta nagroda ma charakter 
honorowy i jest właśnie takim wyra-
zem wdzięczności ze strony samorządu. 

Honorowym gościem spotkania był 
wiceminister spraw wewnętrznych 
Giedrius Surplys, który skierował sło-
wa uznania do władz samorządu za 
docenianie dobrych praktyk w zakre-
sie przedsiębiorczości oraz aktywnego 
udziału w ich promocji, czego dowo-
dem jest między innymi uhonorowy-
wanie miejscowych przedsiębiorców.

W tym roku przyznano 23 nagrody 
w 13 kategoriach.

 W kategorii „Najlepsze Przedsię-
biorstwo” (ponad 100 pracowników) 
tytuł zwycięzcy został przyznany ZSA 
„Polivektris”. W kategorii „Najlepsze 
Przedsiębiorstwo” (do 100 pracowni-
ków) nagrodę otrzymała ZSA „Arbe-
na”.W kategorii „Młody i Przedsię-
biorczy” uhonorowano dyrektora ZSA 
„Wegana” Mariusa Jakštasa. 

Statuetka w kategorii „Pierw-
szak Przedsiębiorczości” trafiła do 
Tomasa Seliatyckisa i MS „Erdvė 
tau“. ZSA „Evaldo daržovės“, kiero-
wana przez Evaldasa Masevičiusa, 
uzyskała tytuł „Najlepszego Przed-
siębiorstwa w miejscowości wiej-
skiej”. Z kolei Jerzy Obłoczyński, 
dyrektor „Namesta” został uhonoro-
wany „Za ścisłą współpracę z przed-
siębiorcami rejonu solecznickiego”. 
Statuetką „Nowe Rozwiązania Prze-
mysłowe” trafiła do Aloyzasa Ubisa 
i AS „Actas”. „Za Rozwiązania Lo-
gistyczne” został nagrodzony Andrej 
Sobolewskij i ZSA „Lotos Baltica”. 

Uhonorowano najlepszych przedsiębiorców 
rejonu solecznickiego

Gintaras Didžiokas i kierowana przez 
niego spółka „Straikas” zostali uho-
norowani „Za Nowe Rynki i Nowych 
Partnerów”.W nominacji „Inwestycje 
Materialne do Rozwoju Rejonu” na-
grody otrzymały dwie spółki – ZSA 
„Didžiosios Sėlos“ (dyrektor Vaclovas 
Vilmantas Kuklys) i ZSA „Jaraks” (dy-
rektor Czesława Wojciechowicz).

Cztery przedsiębiorstwa rejonu 
zostały uhonorowane „Za Długoletnią 
Sukcesywną Działalność”, to od 25 lat 
pracujące ZSA „Eripo” (dyrektor Kęstu-
tis Vabuolas), Spółka Rolna „Butrimo-
nys” (dyrektor Wojciech Szyłka), ZSA 
„Baušių ūkis“ (dyrektor Rytis Piskar-
skas), ZSA „Juotada“ (dyrektor Josif 
Moroz). „Lider Profesji” – tą nagrodę 
otrzymali Paweł Andruszkiewicz (ZSA 
„Elstatas”), Małgorzata Skirtun (ZSA 
„Polivektris”), Dariusz Ławrynowicz 
(SA „Actas”. Odznaczeniem „Za Sukce-
sywne Inowacje” uhonorowano MP Stu-
dio Kosmetologiczne „Viola” (dyrektor 
Wioleta Krupowies), MP Studio Kosme-
tologiczne (dyrektor Olga Zareckaja), 
ZSA „Roko ir Mantės transportas ir lo-
gistika” (dyrektor Rokas Malinauskas).

Galę nagrodzenia najlepszych firm 
i przedsiębiorców rejonu solecznickie-
go uświetniły występy wychowanków 
Szkoły Sztuk Pięknych im. S. Moniusz-
ki w Solecznikach oraz pokaz iluzjoni-
sty Justinasa Malinauskasa.

Irena Kołosowska
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„SOKOŁY” – SPORTOWCY 
O ZABARWIENIU 
PATRIOTYCZNYM 

 TG „Sokół” jest organizacją spo-
łeczno – wychowawczą. Działalność 
Towarzystwa obejmuje oświatę, kulturę, 
religię, ale przede wszystkim jest ono 
związkiem sportowym. Celem dzia-
łalności „Sokołów” jest podnoszenie 
sprawności fizycznej naszej młodzieży, 
ale także kontynuowanie tradycji Towa-
rzystwa wśród młodzieży i podtrzymy-
wanie świadomości narodowej. Opie-
rając swą działalność na słowach motta 
„Bóg, Honor, Ojczyzna”, członkowie 
organizacji aktywnie działają promując 
kulturę fizyczną, organizując patriotycz-
ne spotkania i uroczystości, bo jednym 

z celów „Sokołów” jest wychowanie w 
duchu patriotyzmu kolejnych pokoleń 
Polaków na Litwie. Organizacja działa 
nie tylko na terytorium rejonu solecz-
nickiego, ale i na całej Wileńszczyźnie. 
Gniazda założone są w Solecznikach, 
Ejszyszkach, Białej Wace, Jaszunach. 
Członków „Sokołom” wciąż przybywa. 
Jak mówi prezes TG „Sokół” Gienadij 
Baranowicz, najwiekszą popularnością  
cieszą się imprezy sportowe, organizo-
wane przez TG „Sokół”. Są to turnieje 
piłki nożnej o puchar „Sokoła”, trady-
cyjny bieg Biała Waka ‒ Rudniki – Bia-
ła Waka, organizowany z okazji święta 
Konstytucji 3 Maja. Zauważa też, że 
coraz większą popularnością cieszą się 
zawody crossfit. „Sokoły” organizują 

również wiele imprez tematycznych, 
rekreacyjnych, turystycznych i krajo-
znawczych. Młodzież chętnie uczest-
niczy w krajoznawczych wyprawach, 
dba o miejsca wydarzeń historycznych, 
opiekuje się grobami powstańców stycz-
niowych w Puszczy Rudnickiej i innymi 
polskimi sacrami.

„SOKÓŁ” 
ROZWIJA SKRZYDŁA 

 W 2012 roku w Gimnazjum im. 
Jana Śniadeckiego w Solecznikach” 
powstało pierwsze szkolne gniazdo To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
na Litwie. Funkcje prezesa gniazda 
powierzono Elwinie Obłoczyńskiej, 
dzisiaj już studentce. Jak sama przyzna-
je, początki działalności były trudne, 
ale mimo wszystkich trudności udało 
się dużo zdziałać. Liczba członków 
gniazda ciągle wzrasta, młodzież jest 
pełna pomysłów i energii. Działalność 
koła już dawno wyszła poza mury 
szkoły. Młodzi ludzie biorą udział w 
obchodach Dnia Polonii  i Polaków za 
Granicą, w obchodach 11 listopada w 

Polskie organizacje młodzieżowe 
w rejonie solecznickim: 
patriotyczna postawa i dobra zabawa

Pierwszą organizacją młodzieżową działającą na terenie rejonu so-
lecznickiego było odrodzone w 1991 roku Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokół”. Działalność Towarzystwa, zabroniona w 1939 – 1989 
latach, została wznowiona dzięki staraniom Michała Sienkiewicza, 
Andrzeja Boguckiego, Jana Balcewicza, Mikołaja Kozłowskiego i 
Wioletty Narywskiej. Dziś w rejonie solecznickim możemy naliczyć 
około 30 organizacji młodych ludzi, działających dla społeczności 
lokalnych w różnych dziedzinach.

Wilnie oraz w różnorodnych projek-
tach międzynarodowych. W ramach 
edukacyjno - sportowych projektów 
zwiedzili Paryż, Pragę, Kraków, Tallin, 
Rygę oraz Berlin. Jak sami przyznają, 
takie wycieczki pozostawiają mnóstwo 
cennych wrażeń.

 Aktywna jest również młodzież z 
liczącego 30 członków białowackiego 
gniazda TG „Sokół”. Organizuje akcje 
integracyjne dla niepełnosprawnych, 
niesie pomoc osobom starszym i po-
trzebującym, roznosi świąteczne paczki 
żywnościowe. Młodzi dbają także o upo-
rządkowanie środowiska, o tereny zielo-
ne. Promują wolontariat i biorą udział w 
akcjach bez względu na pogodę, nastrój 
czy dzień tygodnia. Konkursy wiedzy, 
pokazy i turnieje organizowane są tak, 
by młodzi ludzie mieli satysfakcję z 
własnej pracy, mogli się sprawdzić 
w grupie rówieśniczej, uczyli się do-
brych międzyludzkich relacji, empa-
tii, cierpliwości i wyrozumiałości oraz 
otwartości na sposób myślenia innego 
człowieka. Wszyscy chętni do „lata-
nia” z „Sokołami” mogą się zwracać 
do prezesów kół Elwiny Obłoczyńskiej 
lub Genadija Baranowicza.

HARCERSTWO 
JAKO FORMA AKTYWNOŚCI 

DZIECI I MŁODZIEŻY 
    Udziału w tradycyjnych akcjach 

patriotycznych nie da się wyobrazić bez 
dwóch drużyn harcerskich: 8. Solecz-

nickiej Drużyny Harcerskiej „Zodiak” 
oraz 7. Solecznickiego Zastępu Harce-
rzy „Step”. Rok 2017 dla młodych pa-
triotów był bardzo pracowity. Harcerze 
udzielali się w akcjach patriotycznych 
na cmentarzu Rossa w Wilnie, zapa-
lali znicze w ramach akcji „Światełko 
dla Rossy”, rozdawali przywiezione z 
Wilna Betlejemskie Światło Pokoju, a z 
okazji 16 lutego obdarowywali miesz-
kańców i gości Solecznik własnoręcz-
nie wykonanymi bransoletkami. Wzięli 
też aktywny udział w akcji „Drzewo 
Nadziei”. Dochód z niej został prze-
kazany na budowę dziecięcego działu 
hospicjum bł. Michała Sopoćki w Wil-
nie. Starania młodych harcerzy docenili 
przyjaciele z Polski.  Zarząd Okręgu 
Kujawsko – Pomorskiego Związku 

Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego z Bydgoszczy przekazał pełne 
umundurowanie dla 100 harcerzy z 
rejonu solecznickiego. 

Czy polskie organizacje młodzieżo-
we mają rację bytu na dłuższą metę? Na 
pewno tak. Cieszy fakt, że rozwijają u 
młodych poczucia odpowiedzialności, 
miłości Ojczyzny oraz poszanowania 
dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 
Młody człowiek, aktywnie działając dla 
dobra ziemi ojczystej, znacznie szyb-
ciej przygotowuje się do wypełnienia 
obowiązków rodzinnych i obywatel-
skich w oparciu o zasady solidarności, 
demokracji, tolerancji i wolności.

Zdzisław Palewicz Jr
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Warszawskie obchody 28. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Litwy 

10 marca br. Ambasada Republiki Litewskiej w War-
szawie zaprosiła obywateli i przyjaciół Litwy na obcho-
dy 28.rocznicy Odzyskania Niepodległości Litwy. Tym 
razem ze względu na prymat obchodów 100. rocznicy 
Odrodzenia Państwa Litewskiego i koncertu w Filharmo-
nii Narodowej w Warszawie, nie odbył się już tradycyjny 
„marcowy” koncert w Zamku Królewskim, ale obchody 
były równie uroczyste. Do Warszawy przyjechał teatr 
„Klojimas” z Centrum Kultury Litewskiej w Puńsku. 
Aktorzy zagrali przedstawienie „Kelkitė” („Podnoście”), 
poświęcone 100-leciu odrodzenia Litwy. Sporo było śpie-
wu i muzyki. Można było podziwiać również tradycyjne 
litewskie stroje ludowe. 

***
Akt Przywrócenia Państwa Litewskiego lub Akt 11 mar-

ca – deklaracja niepodległości przez Litewską Socjalistyczną 
Republikę Radziecką, uchwalona 11 marca 1990 roku. 
Podpisany przez wszystkich członków Rady Najwyższej 
Republiki Litewskiej akt podkreślał odnowienie i prawną 
kontynuację państwa litewskiego z okresu międzywojenne-
go, które znalazło się pod okupacją Związku Radzieckiego 
i utraciło niepodległość w czerwcu 1940 roku. Litwa jako 
pierwsza z republik radzieckich proklamowała niezależność 
od chylącego się ku upadkowi Związku Radzieckiego.

Katarzyna Biersztańska
Fot. Ambasada RL w Polsce
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