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S£OWO WSTÊPNE

O demokracji
i tolerancji

Spis treci

W listopadzie rejon solecznicki
znalaz³ siê w centrum uwagi szeregu organizacji miêdzynarodowych.
W odstêpie jednego tygodnia rejon
odwiedzi³a delegacja liderów organizacji polonijnych wiata, nastêpnie wysoki komisarz Organizacji
Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w
Europie (OBWE) ds. mniejszoci narodowych Knut Vollebaek. Powodem obydwu wizyt by³ stan przestrzegania praw mniejszoci narodowych na Litwie.
Przybycie goci zawsze cieszy
gocinnego i hojnego gospodarza.
Stare przys³owie g³osi: Goæ w dom
 Bóg w dom. Prawda jest jednak
taka, ¿e w tym wypadku, ani gospodarze mieli okazjê na wykazanie
wy³¹cznej gocinnoci, ani gocie
mieli czas z niej skorzystaæ. Krótkie
jednodniowe wizyty zosta³y niemal
ca³kowicie powiêcone rozmowom
na temat sytuacji polskiej mniejszoci na Litwie oraz sposobom rozstrzygania jej problemów. Kontrowersyjna Ustawa o owiacie, która
wywo³a³a wielkie niezadowolenie ze
strony mniejszoci narodowych oraz
prawo do u¿ywania jêzyka mniejszoci narodowych w nazewnictwie
ulic i miejscowoci, sta³y siê g³ównymi tematami dyskusji.
Zdaniem liderów organizacji polonijnych za³o¿enia litewskiej Ustawy o owiacie s¹ dyskryminuj¹ce,
naruszaj¹ prawa ucznia i zasady
równouprawnienia, co w koñcu

mo¿e doprowadziæ do likwidacji polskich szkó³ na Litwie. Polonusi nie
maj¹ ¿adnych w¹tpliwoci co do prawa swoich litewskich rodaków u¿ywania jêzyka ojczystego w nazewnictwie miejscowoci i ulic, w których
stanowi¹ wiêkszoæ. Po wizycie na Litwie liderzy organizacji polonijnych
wydali specjalne owiadczenie, w którym wyrazili poparcie dla wszystkich
postulatów polskiej mniejszoci oraz
zaapelowali do w³adz Polski i Unii Europejskiej o wzmo¿enie dzia³añ gwarantuj¹cych nie uszczuplanie praw Polaków na Litwie. Europa zareagowa³a
wizyt¹ komisarza K. Vollebaeka.
Dla ka¿dego demokratycznego,
europejskiego pañstwa uwaga
OBWE na jego wewnêtrzne problemy nie jest spraw¹ godn¹ honoru. Za
20 lat niepodleg³oci nasz kraj udowodni³, ¿e panuje w nim wolnoæ
polityczna i gospodarcza. OBWE ju¿
dawno nie wysy³a swoich obserwatorów na wybory na Litwie, co jest
uznaniem panowania demokracji w
pañstwie. Demokracji owszem, ale
czy zawsze te¿ i tolerancji? Na czym
polega ró¿nica pomiêdzy integracj¹ a
asymilacj¹? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania Vollebaek przyby³ na
Litwê. Odpowiedzi, które us³ysza³,
musia³y wprowadziæ spore zamieszanie w jego g³owie. Ró¿nice zdañ na
temat polityki mniejszoci narodowych
pomiêdzy w³adzami pañstwa, a samymi mniejszociami niekiedy s¹ diametralnie ró¿ne. Jak przyzna³ w Solecz-

nikach K. Vollebaek chocia¿ nie ma
jeszcze konfliktu pomiêdzy Litwinami a mniejszoci¹ polsk¹, to jednak
jest napiêcie, które mo¿e w konflikt
siê przerodziæ. Moim zadaniem jest
wiêc udzielenie wskazówek, ¿eby
zapobiec powstaniu konfliktu. Komisarz by³ wyranie zdziwiony jak
rozbie¿ne s¹ oczekiwania mniejszoci polskiej, rzeczywiste prawa posiadane przez ni¹, z zapewnieniami
które us³ysza³ z ust litewskich liderów. Dotycz¹ one jak kontrowersyjnej Ustawy o owiacie i ujednolicenia egzaminu z jêzyka litewskiego,
tak i prawa do dwujêzycznych tablic ulicznych.
Swoje rekomendacje do w³adz
Litwy i Polski K. Vollebaek ma sporz¹dziæ po wizycie do Sejn i Puñska, gdzie zapozna siê z sytuacj¹
mniejszoci litewskiej w Polsce.
Powy¿sze rekomendacje dotr¹ jak do
Warszawy, tak do Wilna. Jest tylko
jedno pytanie: jak zostan¹ zinterpretowane? Demokracja, bowiem, nie
zawsze idzie w parze z tolerancj¹.
Wiêkszoæ zawsze ma mo¿liwoæ
przyjêcia demokratycznych ustaw,
tylko z racji tego, ¿e jest wiêkszoci¹. Ustawy, jak pokazuje ¿ycie,
mog¹ wcale nie uwzglêdniaæ interesów mniejszoci i nie s¹ dowodem
tolerancyjnej polityki wobec niej.
Andrzej Ko³osowski
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Ok³adka: Irena Ko³osowska

GOSPODARKA
Dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie rejonu solecznickiego prowadzi blisko 200 firm.
S¹ to g³ównie drobne i rednie przedsiêbiorstwa. Prê¿nie dzia³aj¹ spó³ki budowlane,
przewozowe, drzewne, zak³ady przetwórstwa miêsnego. Firmy generuj¹ wartoæ dodan¹,
tworz¹ miejsca pracy. Ich w³aciciele zas³uguj¹ na uznanie, przede wszystkim w kontekcie skutecznoci funkcjonowania w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego.

Przedsiêbiorcze Soleczniki

wacyjnoæ i inicjatywê w dzia³aniu. Jestemy zdeterminowani przetrwaæ kryzys i powiêkszaæ swój potencja³.
Wród wyró¿nionych w tej kategorii znaleli siê ponadto Raimondas
Dailidka, szef ZSA Olertros logistika,
zajmuj¹cej siê spedycj¹ na rynki Europy oraz Rosji; Witalij Dorniak, szef
ZSA Medbalt, prowadz¹cej dzia³alnoæ w bran¿y drzewnej, eksportuj¹cej prawie ca³¹ produkcjê do Polski,
Niemiec i Austrii; Eryk Poczobut, dyrektor ZSA Erasan i w³aciciel kompleksu EraRichi; Miros³aw Wojsiat,
przedsiêbiorca indywidualny, oferuj¹cy wspania³e wyroby z metalu.
Wród nagrodzonych znalaz³y siê
kobiety. G³ówn¹ nagrodê w nominacji Przedsiêbiorcza kobieta zdoby³a
.
Virginija Julija Rabaèiauskiene, szefowa spó³ki kooperacyjnej Lietuvikas
Pienelis, zatrudniaj¹cej 58 osób. Finalistk¹ konkursu zosta³a równie¿
Danuta Suckiel, dyrektorka spó³ki
komunalnej Tvarkyba.  Ogromnie
siê cieszê z odznaczenia. S¹dzê, ¿e jest
to nagroda zespo³owa, bowiem spó³ka zatrudnia 60 osób  odnotowa³a
pani Danuta.  Trzon zespo³u stanowi¹ mê¿czyni. Z uwagi na to, ¿e s¹
d¿entelmenami, szanuj¹cymi kobiety,
nie mam k³opotów z kierowaniem
zespo³em  doda³a. Spó³ka pracuje w
wielu kierunkach. W opinii dyrektorki Tvarkyby nasze kobiety potrafi¹

po³¹czyæ biznes, rodzinê i zadbaæ o
siebie. Owszem zdarza siê czasami,
¿e trzeba z czego zrezygnowaæ, ale
skoro wybiera siê cie¿kê kariery,
nale¿y siê z wyrzeczeniami pogodziæ.
Za nagrodê pani Danuta chce podziêkowaæ samorz¹dowi, który jest w³a-

cicielem 100 proc. akcji spó³ki. W
gronie finalistów w tej nominacji znalaz³a siê równie¿ Anna Szwajkowska,
dyrektorka ZSA Pramogu struktura.
Zwyciêzc¹ w nominacji Ambasador biznesu zosta³a Spó³ka Akcyjna
Actas. W imieniu dyrektora przedsiêbiorstwa Aloyzasa Ubisa, odznaczenie odebra³ wicedyrektor Jonas
imaius. Actas jest najwiêkszym
producentem octu w regionie ba³tyckim. Jest dostawc¹ tego produktu do
wszystkich sieci handlu detalicznego
oraz najwiêkszych hurtowników. W
tej¿e nominacji odznaczenie przyznano ZSA ybartuva. Warto odnotowaæ, ¿e jej dyrektor Andrzej Or³owski
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18 listopada w Solecznikach po
raz pierwszy obchodzono Dzieñ
Przedsiêbiorcy 2011. Impreza odby³a
siê pod auspicjami samorz¹du oraz
instytucji po¿ytku publicznego
Przedsiêbiorcza Litwa (Versli Lietuva). Pierwsza edycja obchodów
zgromadzi³a na sali przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych, kierownictwo Inspekcji Podatkowej, SoDry,
Gie³dy Pracy, banków, dzia³aj¹cych na
terenie rejonu i oczywicie liczne grono przedsiêbiorców. Podczas gali
podsumowany zosta³ rok gospodarczy oraz wrêczone nagrody zwyciêzcom plebiscytu, wyró¿niaj¹cego w³acicieli i kierowników firm oraz inicjatywy, które w roku bie¿¹cym najbardziej przyczyni³y siê do kreowania przedsiêbiorczoci. Wrêczone nagrody przyzna³a Kapitu³a w sk³adzie
przedstawicieli komitetu ds. przedsiêbiorczoci Rady, Gie³dy Pracy oraz
instytucji Przedsiêbiorcza Litwa.
Laureatem nagrody w kategorii
Najm³odszy przedsiêbiorca zosta³ Vilmantas Kuklis, szef ZSA Didiosios
Selos z bran¿y drzewnej. Spó³ka powsta³a przed dwoma laty. W tym czasie potrafi³a zaliczyæ nie tylko udany
start, zatrudniæ 31 osób, ale i rozpocz¹æ dzia³alnoæ eksportow¹ do Finlandii.  Przyznam szczerze, ¿e nie spodziewa³em siê wyró¿nienia, wiêc nie
ukrywam, ¿e jestem dzisiaj naprawdê
szczêliwy  powiedzia³ Vilmantas Kuklis.  Jako przedsiêbiorca, który rozpocz¹³ dzia³alnoæ w dobie kryzysu zdajê
sobie sprawê z zagro¿enia, dlatego
zwracam szczególn¹ uwagê na inno-
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GOSPODARKA
tego wieczoru odebra³ najwiêcej nagród i dyplomów. Jak mówi, sukces
zawdziêcza za³o¿ycielom firmy, zespo³owi i w³asnej pracy.  Kiedy obejmowa³em stanowisko dyrektora zada³em
sobie pytanie: Jak¹ firm¹ chcemy
byæ?. Odpowied by³a prosta: Najlepsz¹!. Dzisiaj daje to wynik, z którego jestemy dumni  powiedzia³ pan
Andrzej.  Jestem wdziêczny klientom,
którzy doceniaj¹ nasz wysi³ek, widz¹,

³em interes sprzed 15 laty, maj¹c jedn¹
ciê¿arówkê. Dzisiaj w taborze mam 24
super  nowoczesne TIRy. Spraw¹
honoru by³o umieszczenie na nich loga
rejonu, by dociera³o do najdalszych zak¹tków Europy. Szef Sontransy nie
ukrywa, ¿e konkurencja w jego bran¿y w rejonie solecznickim jest doæ
du¿a. Wytrzymuje j¹, poniewa¿ wiarygodnoci¹ i solidn¹ prac¹ zas³u¿y³ na
dobr¹ markê i uznanie zleceniodawców. Finalistami nominacji Promocja
rejonu zosta³y równie¿ spó³ka Olkusjana, przetwórca wyrobów miê.
snych; ZSA alèininku uvininkystes
-ukis, hodowca i dostawca ryb; ZSA
Ikris, producent pieczywa.
Mijaj¹cy rok jest rokiem jubileuszowym dla ZSA Namesta. W³aciciel
spó³ki, radny samorz¹du solecznickiego Jerzy Ob³oczyñski zosta³ uhonorowany podczas gali Za wieloletni¹ i
owocn¹ pracê.  Jako przedsiêbiorca cieszê siê, ¿e wreszcie mamy jeden
dzieñ w roku dla siebie. Przez wiele lat
bylimy nies³usznie zapomniani, a przecie¿ jestemy si³¹ napêdow¹ naszej
gospodarki  powiedzia³ pan Jerzy.
Wyrazi³ ogromne zadowolenie z powodu obecnoci na sali wielu m³odych
przedsiêbiorców. Jego zdaniem powodem do biernoci naszych ludzi w biz,

¿e jestemy firm¹, która realizuje ich
wymagania. Andrzej Or³owski cieszy
siê bardzo, ¿e spó³ka jest zlokalizowana w rejonie solecznickim, bowiem jest
tu wszystko, czego potrzeba, by osi¹gn¹æ sukces: dobra infrastruktura, wykwalifikowana si³a robocza. Bardzo ceni
sobie wspó³pracê z w³adzami rejonu. 
W przypadku, gdyby kto zaproponowa³ inn¹ lokalizacjê mocno bym siê zastanowi³, czy warto przenosiæ produkcjê do innego rejonu  dodaje.
Nagrodê w kategorii Ambasador
biznesu przyznano równie¿ ZSA
Armplast, któr¹ prowadzi Micha³
Wo³osewicz.
Herb rejonu solecznickiego jest
dobrze rozpoznawalny w Europie, a
to za porednictwem firmy przewozowej Sontransa. Na TIRach przewonika jest umieszczone logo z naszymi orzeszkami. W kategorii
Promocja rejonu ca³kiem zas³u¿enie nagrodê otrzyma³ Stanis³aw Songin, w³aciciel przedsiêbiorstwa. 
Bêdê zapewne nieskromny, ale powiem, ¿e jestem wart tego odznaczenia  mówi pan Stanis³aw.  Zaczyna-
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nesie jest g³êboko zakorzeniona obawa ryzyka komercyjnego, strach o
w³asne pieni¹dze, bojañ najmniejszego ryzyka. Lekarstwem na tê chorobê bêdzie w³anie zmiana pokolenia.
M³odzi i dziarscy odmieni¹ obecny stan
rzeczy.  Przysz³oæ w biznesie nale¿y do naszych dzieci  uwa¿a Jerzy
Ob³oczyñski. W kategorii firm  seniorów dyplomy honorowe zosta³y
przyznane równie¿ dla ZSA Eripo,
kierowanej przez Kêstutisa Vabuolasa,
która w nadchodz¹cym roku bêdzie
obchodzi³a jubileusz 20-lecia, oraz ZSA
Etanetas, kierowanej przez Artura
Stefanowicza  10 lat na rynku us³ug
internetowych.

S³owa uznania, dyplomy honorowe oraz drobne upominki dla przedsiêbiorców przekazali przedstawiciele banków, dzia³aj¹cych na terenie rejonu. Podziêkowanie za owocn¹
wspó³pracê z³o¿y³a równie¿ szefowa
solecznickiego oddzia³u Gie³dy Pracy
Liana Rybak.
W³odarze rejonu robi¹ wszystko,
co w ich mocy, by zapewniæ dobry
klimat dla przedsiêbiorców. Samorz¹dy lokalne nie posiadaj¹, niestety, wielu instrumentów na ten cel, ale te, które s¹, s¹ wykorzystywane w sposób
maksymalnie korzystny dla biznesu.
Podatek od nieruchomoci w rejonie
solecznickim stanowi 0,9 procenta.
Zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej s¹ najtañsze w kraju.
Przez 15 lat nie pobierano podatku na
ziemiê. Odk¹d zosta³ wprowadzony,
przewidziano te¿ wiele ulg, z których
mo¿na realnie skorzystaæ.  Obecne
spotkanie jest gestem szacunku wobec przedsiêbiorców. Chcielimy podziêkowaæ tym, którzy prowadz¹ biznes. Nie wa¿ne, czy jest drobny, redni, czy du¿y. Nie wa¿ne, czy kto pracuje rodzinnie, czy zatrudnia sto osób
 powiedzia³ mer rejonu Zdzis³aw Palewicz.  Chcielimy pokazaæ, ¿e jestemy gotowi wspieraæ ka¿d¹ inicjatywê. Tak siê sta³o, ¿e jestemy inaczej postrzegani przez w³adze centralne. Pragniemy z³amaæ stereotypy i udowodniæ, ¿e potrafimy tworzyæ wartoæ
dodan¹. Mer nie ukrywa, ¿e merytorycznie jest wiele do zrobienia. Przedsiêbiorcê trudno nauczyæ, bowiem ka¿dy z nich ma wyczucie i pod¹¿a w
wybranym kierunku, ale niedosyt informacji zawsze istnieje. Wype³nienie tej
luki jest w mocy samorz¹du. W tym
celu powinny byæ wykorzystane bliskie
i przyjazne stosunki z partnerami w Polsce. W ka¿dym zaprzyjanionym regionie Polski dzia³aj¹ Izby Gospodarcze.
Obecnie w³adze samorz¹du przygotowuj¹ kalendarz misji naszych przedsiêbiorców, w celu umo¿liwienia nawi¹zania bezporednich kontaktów gospodarczych i inwestycyjnych z odpowiednikami w tym kraju. Misje rusz¹
ju¿ w nadchodz¹cym roku. Na wiosnê 2012 roku planowana jest te¿ du¿a
konferencja z udzia³em przedstawicieli
resortów gospodarki Litwy i Polski
oraz przedsiêbiorców rejonu.
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. Dalia Jankelaitiene.

OWIATA

Fiasko negocjacji. Sukcesy polskich szkó³
25 listopada w Trokach odby³o siê ostatnie spotkanie polskolitewskiego zespo³u ekspertów ds. owiaty, niestety  bez porozumienia w kluczowych sprawach dotycz¹cych mniejszoci polskiej na Litwie i bez wspólnego podsumowuj¹cego prace zespo³u
komunikatu. Dzieñ wczeniej, 24 listopada poznalimy najlepsze
polskie szko³y w roku szkolnym 2010-2011.

TRUDNE ROZMOWY
O OWIACIE

Od wrzenia, kiedy zespó³ ekspertów zosta³ powo³any, odby³o siê piêæ
posiedzeñ. W ocenie przedstawicieli
polskiej spo³ecznoci na Litwie, którzy w nich uczestniczyli, rozmowy
by³y pora¿k¹.
W sytuacji, gdy nie osi¹gniêto porozumienia, kiedy brak dobrej woli
Ministerstwa Owiaty Litwy, komitety strajkowe szkó³ polskich na Litwie
zapowiedzia³y gotowoæ wznowienia
strajków. Strajk w szko³ach z polskim
jêzykiem nauczania, w protecie wobec nowej ustawy o owiacie, zosta³
og³oszony we wrzeniu i po kilku
dniach zawieszony.
W zwi¹zku z wyranym brakiem
chêci rozwi¹zywania problemów
owiaty polskiej na Litwie og³aszamy
gotowoæ wznowienia strajków. Tym
samym zastrzegamy sobie prawo, w
ka¿dym momencie, niewysy³ania dzieci
do szkó³  czytamy w rozpowszechnionym owiadczeniu komitetów strajkowych szkó³ polskich na Litwie.
W owiadczeniu przypomina siê,
¿e szko³y polskie ¿¹daj¹ odwo³ania
dyskryminacyjnych za³o¿eñ ustawy o
owiacie i przywrócenia by³ej redakcji ustawy dzia³aj¹cej przed akcesj¹
Litwy do Unii Europejskiej i przez
wszystkie lata Niepodleg³ej Litwy.
Komisarz Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie ds.
mniejszoci narodowych Knut Vollebaek, który w listopadzie na Litwie, a
nastêpnie w Polsce, powiedzia³, ¿e sytuacjê Polaków na Litwie mo¿na poprawiæ. Je¿eli bêdzie sta³a za tym
wola, to niew¹tpliwie siê tak stanie 
powiedzia³ komisarz.
Dobrej woli jednak jak dot¹d nie
ma. Litewscy urzêdnicy nie chcieli
nawet zgodziæ siê na udzia³ rodziców
w roli obserwatorów podczas posiedzenia w Trokach. Przedstawiciele
Forum Rodziców Szkó³ Polskich na
Litwie mimo to pojechali tam, spotkali

siê z przewodnicz¹cymi polsko-litewskiego zespo³u ekspertów ds. edukacji, ale s¹ zawiedzeni efektami rozmów. Pytali ministra Bacysa o sprawy dotycz¹ce póniejszego wprowadzenia ujednoliconego egzaminu maturalnego oraz naukê historii i geografii w polskich szko³ach. Nie otrzymali
¿adnej odpowiedzi.

RANKING
POLSKICH SZKÓ£
OG£OSZONY

W³adze owiatowe Litwy pozostaj¹
g³uche na argumenty polskiej spo³ecznoci, uparcie twierdz¹c, ¿e ujednolicenie programów nauczania jêzyka litewskiego i jednakowy dla wszystkich
szkó³ egzamin, zosta³y wprowadzone
z myl¹ o przysz³oci m³odzie¿y z nielitewskich szkó³, która rzekomo z racji na s³ab¹ znajomoæ jêzyka pañstwowego nie daje rady na studiach.
Tymczasem dane statystyczne
zgromadzone przez Stowarzyszenie
Nauczycieli Szkó³ Polskich Macierz
Szkolna dobitnie wiadcz¹ o dobrym
poziomie szkó³, w których nauka odbywa siê po polsku. W roku szkolnym 2010/2011 polskie szko³y mia³y
1215 maturzystów, 1096 sporód
nich zdawa³o egzaminy pañstwowe,
wiêkszoæ  po 3 egzaminy. Ok. 50
proc. zda³o egzaminy z wynikiem 50-

100 punktów, ok. 400 na 90-100
punktów. Dobre oceny na maturze
prze³o¿y³y siê na pomyln¹ rekrutacjê na studia. 72 proc. tegorocznych
absolwentów szkó³ ju¿ studiuje. 132
za granic¹, wiêkszoæ jednak  na
Litwie. M³odzie¿ z rejonu solecznickiego równie¿ zdecydowanie wybiera studia w kraju: sporód 291 tegorocznych absolwentów, 40 wyjecha³o do Polski, pozostali wybrali uczelnie w Wilnie, czy Kownie.  S¹ przygotowani do studiów po litewsku,
maj¹ odpowiednie podstawy wiedzy
 zapewnia Regina Markiewicz, kierowniczka wydzia³u owiaty i sportu
w samorz¹dzie rejonu solecznickiego.
 A co najwa¿niejsze  widzimy to na
przyk³adzie naszej m³odzie¿y, która ju¿
jest po studiach  dobrze sobie radz¹
w trakcie nauki, a potem wracaj¹,
szukaj¹ pracy tu, w naszym rejonie.
Czterdziestu absolwentów rejonowych szkó³ studiuje w Polsce, na kierunkach medycznych, in¿ynieryjnych, socjalnych, równie¿  w Wy¿szej Szkole Agrobiznesu w £om¿y,
z któr¹, samorz¹d ma nawi¹zan¹
wspó³pracê  na towaroznawstwie,
budownictwie, pielêgniarstwie, bezpieczeñstwie wewnêtrznym, w wiêc
zdobywa perspektywiczne zawody.
Najlepsze wyniki rekrutacji ma w
tym roku gimnazjum im. niadeckiego w Solecznikach  80 proc., Szko³a rednia Im. Brzostowskiego w
Turgielach  79 proc., Szko³a rednia im. Narbutta w Kolenikach  prawie 78 proc., Szko³a rednia im. Baliñskiego w Jaszunach  73,5 proc.
Wyniki rekrutacji na studia, ale te¿
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OWIATA
egzaminów maturalnych by³y
uwzglêdniane podczas uk³adania rankingu polskich szkó³. 24 listopada w
DKP w Wilnie odby³a siê uroczystoæ
uhonorowania laureatów konkursu
Najlepsza szko³a, najlepszy nauczyciel. W 17. edycji konkursu prowadzonego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkó³ Polskich na Litwie
Macierz Szkolna nagrodzonych zosta³o 17 szkó³, w tym 7 podstawowych
i 59 nauczycieli. Te najlepsze szko³y

³un (Szko³a rednia im. Baliñskiego
w Jaszunach), polonistki Wac³awa
Iwanowska (Gimnazjum w Ejszyszkach), Lilia Kutysz (Gimnazjum im.
niadeckiego w Solecznikach) i Janina Gaidiene (Szko³a rednia im.
Orzeszkowej w Bia³ej Wace), Teresa
Silko, która uczy polskiego w szkole
podstawowej w Kamionce i Gra¿yna Lubkiewicz, nauczycielka klas
pocz¹tkowych w szkole podstawowej w Podborzu.

w roku szkolnym 2010-2011  to Gimnazjum im. Mickiewicza w Wilnie,
Gimnazjum im. Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. Ruszczyca w Rudominie i Szko³a rednia im.
Baliñskiego w Jaszunach. Absolwenci
tych w³anie szkó³ najlepiej zdali egzaminy maturalne, uzyskuj¹c te¿ najlepszy wskanik wstêpowania na wy¿sze
uczelnie. Wyró¿nienie w kategorii szkó³
miast rejonowych otrzyma³o gimnazjum im. niadeckiego w Solecznikach,
natomiast w kategorii szkó³ rejonowych  Szko³a rednia im. Orzeszkowej w Bia³ej Wace. Wród szkó³ podstawowych wyró¿nione zosta³y podstawówki w Kamionce i Podborzu.
Stowarzyszenie Macierz Szkolna
uhonorowa³o równie¿ najlepszych
nauczycieli. W gronie tegorocznych
laureatów s¹: Danuta Mureikiene,
nauczycielka chemii w Gimnazjum
im. niadeckiego w Solecznikach i
Irena Bogdziewicz ze Szko³y redniej im. Orzeszkowej w Bia³ej Wace;
nauczycielki matematyki Olga Narkun z solecznickiego gimnazjum i
Wanda Raczyñska ze szko³y jaszuñskiej, nauczycielka historii w szkole
im. Baliñskiego Krystyna Karpicz,
anglista W³adimir Dubrowskij
(Gimnazjum im. niadeckiego w Solecznikach), rusycystka Janina Mej-

Nagrodzonym szko³om i nauczycielom gratulowali mer Zdzis³aw Palewicz, kierowniczka wydzia³u owiaty Regina Markiewicz, dyrektor administracji Boles³aw Daszkiewicz.
Szko³a rednia im. Baliñskiego w
Jaszunach miano najlepszej szko³y
zdoby³a ju¿ po raz kolejny.  Szczerze mówi¹c, nie spodziewa³em siê po
tegorocznej promocji tak dobrych
wyników, ale faktem jest, ¿e absolutnie wszyscy, w stu procentach, z³o¿yli egzaminy, które wybrali, bez powtórek, bez jakichkolwiek potkniêæ.
Jedenastu sporód 15 studiuje, a ci
czterej, którzy nie poszli na studia, to
niestety musieli tak post¹piæ ze wzglêdów rodzinnych, finansowych, nie
dlatego, ¿e zabrak³o im wiedzy zdobytej w szkole.  dyrektor Kazimierz
Karpicz jest zadowolony z tegorocznego sukcesu.  Ale nawet kiedy zdarza nam siê nie trafiæ do grona laureatów, zawsze pó³ ¿artem, pó³ serio
powtarzam swoim uczniom i nauczycielom, ¿e nasza szko³a jest najlepsza.
Na sukces trzeba ciê¿ko pracowaæ, niestety we wspó³czesnej szkole nieraz brakuje czasu na wykonanie
bezporednich funkcji, czyli  na uczenie. Mnóstwo czasu dyrekcji i nauczycielom zabiera praca papierkowa, wszelkie kontrole i komisje z
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ró¿nych instytucji nadzoruj¹cych pracê szko³y. Smuci dyrektora jaszuñskiej szko³y fakt, ¿e m³odzie¿ zmuszona jest wyje¿d¿aæ na studia za granicê. Wielkie prawdopodobieñstwo, ¿e
wiêkszoæ ju¿ nie wróci do kraju.
Nauczycielka Danuta Mureikiene
mówi, ¿e chemiê wybieraj¹ zazwyczaj najlepsi uczniowie, ci którzy maj¹
ambicje studiowania np. medycyny.
Chc¹ siê uczyæ, maj¹ siln¹ motywacjê.  Praca z takimi uczniami  to
sama przyjemnoæ  pani Danuta nie
ukrywa satysfakcji z tego, ¿e omiu
tegorocznych jej absolwentów dosta³o
siê na kierunki medyczne.
Anglista W³adimir Dubrowskij
uwa¿a, ¿e najlepsz¹ metod¹ nauki jêzyka obcego jest rozmowa podczas
lekcji wy³¹cznie w tym jêzyku. Jego
uczniowie mieli ostatnio prawdziwy
egzamin z angielskiego  w gimnazjum im. niadeckiego, gdzie pracuje, goci³ komisarz OBWE Knut Vollebaek.  S³ucha³em, jak siê wypowiadaj¹, jak formu³uj¹ zdania, jak zadaj¹
pytania. I by³em z nich dumny  mówi
jeden z nagrodzonych nauczycieli.
Na sukces szko³y sk³ada siê zazwyczaj wiele czynników, takich jak
potencja³ uczniów, motywacja uczenia siê, kadra pedagogiczna, organizacja procesu nauczania, baza materialna placówki. Wa¿ne znaczenie ma
te¿ praca wychowawcza, przygotowanie do ¿ycia w spo³eczeñstwie,
orientacja zawodowa. Regina Markiewicz podczas rozmów z maturzystami
zwróci³a uwagê, ¿e czêæ z nich wci¹¿
nie wie, co chce dalej robiæ.  W klasie
11 uczeñ musi ju¿ wiedzieæ, co chcia³by studiowaæ i jakie przedmioty s¹ wymagane na wybranym kierunku, ¿eby
móc siê skupiæ na tych konkretnych
rzeczach  wówczas wyniki egzaminów bêd¹ lepsze  kierowniczka wydzia³u owiaty uwa¿a, ¿e szko³y powinny wiêcej uwagi powiêciæ orientacji zawodowej uczniów.
Regina Markiewicz nie szczêdzi
jednak uznania m³odzie¿y z rejonu
solecznickiego i szko³om.  Jestemy
rejonem wiejskim, mo¿liwoci naszych dzieci w porównaniu z rówienikami w Wilnie, którzy masowo
chodz¹ na korepetycje, dodatkowe
zajêcia, s¹ mniejsze. Natomiast wyniki egzaminów  porównywalne. Te
osi¹gniêcia s¹ wiêc efektem pracy
uczniów i szko³y.
Barbara Sosno
Fot. Teresa Worobiej

JUBILEUSZ

Odrodzony,
by ¿yæ
Zawody sportowe oraz uroczysta konferencja  to imprezy, które odby³y siê z okazji 20.
rocznicy dzia³alnoci Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³.
Sportowcy rywalizowali w turnieju pi³ki no¿nej oraz uczestniczyli w biegu integracyjnym na
dystansie 20 km, po jednym kilometrze za ka¿dy rok nowego
lotu odrodzonego Soko³a.

POWSTA£
W ZABORACH

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ powsta³o w 1867 r.
we Lwowie, piêæ lat po powstaniu
Soko³a czeskiego w Pradze. By³a to
organizacja patriotyczna walcz¹ca z
zaborc¹ o polsk¹ to¿samoæ, za³o¿ona przez rodowisko akademickie.
Ruch sokoli jako s³owiañski nie móg³
omin¹æ swym zasiêgiem Polaków
mieszkaj¹cych na ziemi raciborskiej,
która przez wiele lat by³a w administracji niemieckiej, a znaczny odsetek jej mieszkañców mia³ nastawienie
antygermañskie. Polacy prowadzili
ró¿ne formy walki w d¹¿eniu do powrotu l¹ska do polskiej Macierzy.
Walkê narodowo  wyzwoleñcz¹ prowadzili tak¿e Polacy z zaboru rosyj-

skiego, wiêc z biegiem lat Sokó³
rozwin¹³ swoje skrzyd³a nad wszystkimi regionami dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 3 grudnia 1905
roku w Wilnie zosta³o za³o¿one Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³.
W krótkim czasie nowa organizacja
spo³eczna liczy³a ju¿ 170 cz³onków.
Nadejcie I wojny wiatowej
oznacza³o dla litewskiego Soko³a
zaprzestanie dzia³alnoci, która zosta³a
wznowiona dopiero w 1921 roku. Po
okresie rozkwitu w latach miêdzywojennych nast¹pi³a bardzo d³uga przerwa. Wybuch II wojny wiatowej,
zmiana granic pañstwowych, systemów politycznych ponownie przerwa³y dzia³alnoæ organizacji. Sokó³
na Litwie odrodzi³ siê dopiero w 1991
roku, kiedy to zosta³ sformowany

Komitet za³o¿ycielski TG Sokó³ pod
przewodnictwem znanego na Wileñszczynie dzia³acza sportowego
Micha³a Sienkiewicza.

INTEGRACYJNY BIEG
I TOWARZYSKI TURNIEJ

Zawody jubileuszowe poprzedzi³a
ceremonia otwarcia nowego boiska
pi³karskiego w Solecznikach, które
wybudowano staraniami w³adzy lokalnej przy wsparciu finansowym
Departamentu Kultury Fizycznej i
Sportu. Wstêgê przeciêli mer rejonu
Zdzis³aw Palewicz oraz pose³ na
Sejm RL Leonard Talmont. W inauguracyjnym turnieju pi³karskim wyst¹pi³o osiem dru¿yn z Solecznik,
Turgiel, Jaszun, Bia³ej Waki oraz Ma³ych Solecznik. W chwili, kiedy pi³karze szykowali siê do pierwszego
uderzenia w pi³kê, swoje miejsca na
starcie 20 km dystansu zajmowali
lekkoatleci. Do udzia³u w historycznym i jak¿e symbolicznym biegu
zg³osi³o siê 25 amatorów w wieku
od czterech do ponad czterdziestu lat.
Na dystansie biegaczy witano burzliwymi oklaskami.

ODRODZONY WBREW
OPOROWI W£ADZ

W drugiej po³owie dnia cz³onkowie TG Sokó³ oraz gocie honorowi: pose³ na Sejm RL Leonard Talmont, radca-minister, kierownik wydzia³u konsularnego Ambasady RP na
Dokoñczenie na str. 10
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AKTUALIA

Przegl¹d wydarzeñ  listopad
l 1 listopada w Dniu Wszystkich
wiêtych przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych oraz polskich
organizacji odwiedzili miejsca pamiêci
narodowej na cmentarzach w Solecznikach, Koniuchach, Butrymañcach, Ejszyszkach, Kolenikach.
l 4 listopada w Solecznikach goci³ szef policji regionu wileñskiego Kêstutis Lanèinskas. W towarzystwie szefa solecznickiej policji Jurija Stanulewicza spotka³ siê z merem Zdzis³awem Palewiczem i przedstawicielami administracji samorz¹du, by omówiæ sytuacjê kryminogenn¹ w rejonie, problemy w pracy
policji oraz mo¿liwoci wspó³dzia³ania
w³adz samorz¹dowych i policji na rzecz
dbania o porz¹dek publiczny. Kêstutis
Lanèinskas spotka³ siê te¿ z funkcjonariuszami solecznickiej policji. Podczas
rozmowy poruszony zosta³ m.in. temat
dzia³añ poszczególnych funkcjonariuszy, z powodu których cieñ pada na ca³¹
policjê, spo³eczeñstwo traci wobec niej
zaufanie. Szef regionalnej policji spotka³
siê równie¿ z naczelnym prokuratorem
Solecznickiej Prokuratury Dzielnicowej
Mariusem vanasem.
l 4 listopada Litewski Naczelny S¹d
Administracyjny anulowa³ grzywnê w
wysokoci 450 litów, któr¹ Pañstwowa
Inspekcja Jêzykowa wymierzy³a dyrektorowi Solecznickiej Zajezdni Autobusowej Edgarowi Ob³oczyñskiemu za
umieszczenie na autobusach tabliczek z
nazwami rejsów w jêzykach litewskim i
polskim. S¹d orzek³, ¿e ustawa dopuszcza u¿ywanie jêzyków mniejszoci narodowych w napisach publicznych obok
informacji po litewsku, o ile informacja
w jêzyku mniejszoci nie pomniejsza
wartoci jêzyka pañstwowego. Na podstawie materia³ów zdjêciowych s¹d ustali³, ¿e informacje po polsku s¹ napisane
mniejsz¹ czcionk¹ ni¿ litewskie i znajduj¹
siê pod informacj¹ w jêzyku urzêdowym.
l 5 listopada w Solecznickim Centrum Kultury odby³ siê wernisa¿ z udzia³em m³odych artystów polskiego pochodzenia z Litwy, Ukrainy, Polski, Bia³orusi, Niemiec, Rosji, którzy studiuj¹ lub s¹
absolwentami wy¿szych szkó³ artystycznych, zainaugurowa³ Miêdzynarodowy
Festiwal M³odej Sztuki. Inicjatorem festiwalu by³ pochodz¹cy z Ejszyszek
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Krzysztof Soko³owski, student Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku. Celem
tego przedsiêwziêcia jest integracja m³odych twórców, których ³¹czy polskoæ i
jednoczenie  promocja Ziemi Solecznickiej, Wileñszczyzny, której piêkno
sprzyja kszta³towaniu wra¿liwoci artystycznej. Wystawy prac m³odych twórców odby³y siê w Solecznikach, w Domu
Polskim w Ejszyszkach, w Wilnie i Druskienikach.
l 5 listopada w rejonie solecznickim goci³a delegacja liderów organizacji polonijnych wiata: Kongresu Polo-

nii Amerykañskiej, Kongresu Polonii
Kanadyjskiej, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Federacji Organizacji
Polskich na Ukrainie, Kongresu Polaków
w Rosji, Konwentu Organizacji Polskich
w Niemczech, Centralnej Reprezentacji
Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL. Towarzyszy³ im pose³ na Sejm RL
Micha³ Mackiewicz.
Przedstawiciele organizacji polonijnych dzielili siê w³asnymi dowiadczeniami z zakresu przestrzegania praw
mniejszoci narodowych w krajach,
gdzie mieszkaj¹.
Podczas pobytu w rejonie solecznickim gocie odwiedzili Jaszuny, gocili w
Gimnazjum im. J. niadeckiego i Szkole
Sztuk Piêknych im. S. Moniuszki w Solecznikach.

l 8 listopada Rada Lokalnej Grupy
Dzia³ania rejonu solecznickiego rozpatrzy³a wnioski o przyznanie pomocy finansowej z zakresu dzia³ania Modernizacja budynków publicznych. Sfinansowana zostanie realizacja siedmiu projektów: Budowa centrum wspólnoty lokalnej w Kolenikach, Remont kapitalny
kocio³a w Solecznikach , Modernizacja budynku Szko³y Sportowej im. A. Ratkiewicza w Ejszyszkach , Remont kocio³a w Ejszyszkach, Dostosowanie
budynku ³ani w Bia³ej Wace do potrzeb
publicznych , Modernizacja budynku
domu kultury w Dziewieniszkach.
l 9 listopada w DKP w Wilnie odby³
siê XX Konkurs Recytatorski Kresy
2011, zorganizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkó³ Polskich na Litwie Macierz Szkolna oraz Podlaski
Oddzia³ Stowarzyszenia Wspólnota
Polska. W tym roku w eliminacjach republikañskich uczestniczy³o 61 uczniów
ze szkó³ polskich z ca³ej Wileñszczyzny.
Rejon solecznicki reprezentowa³o 13 recytatorów, zwyciêzców eliminacji rejonowych. Recytacje ocenia³a komisja pod
przewodnictwem prof. Piotra Damulewicza, wyk³adowcy Akademii Teatralnej w
Bia³ymstoku. Laura Kulpowicz z Gimnazjum w Ejszyszkach zdoby³a wyró¿nienie w najm³odszej grupie wiekowej
(do lat 12).
l 11 listopada przedstawiciele samorz¹du, polskich organizacji dzia³aj¹cych w rejonie, placówek owiatowych
wziêli udzia³ w uroczystoci na wileñskim cmentarzu na Rossie z okazji wiêta Niepodleg³oci Polski. Przy Mauzoleum Matki i Serca Syna z³o¿one zosta³y wieñce i zapalone znicze. Polscy dyplomaci i licznie zgromadzeni przedstawiciele polskiej spo³ecznoci na Litwie
oddali ho³d twórcy Niepodleg³ej Polski i
poleg³ym za wolnoæ.

AKTUALIA
l W dniach 11-13 listopada delegacja rejonu solecznickiego uczestniczy³a
w spotkaniu miast partnerskich w miasteczku Arnage na pó³nocy Francji. Na
zaproszenie mera miasta Andre Langevina do Arnage przyby³y delegacje z Niemiec, W³och, Polski i Litwy, by wzi¹æ
udzia³ w obchodach dni przyjani francusko- niemieckiej, oraz ceremonii wrêczenia dla miasteczka i jego spo³ecznoci
Nagrody Europy II stopnia  Flagi Europejskiej za dokonania w dziedzinie wspó³pracy oraz krzewienie idei i wzorców europejskich. Przedstawiciele rejonu solecznickiego w imieniu Zdzis³awa Palewicza
przekazali merowi Arnage list gratulacyjny oraz deklaracjê nawi¹zania wspó³pracy. Podczas wizyty we Francji omówione
zosta³y szczegó³y zaplanowanego na lato
przysz³ego roku spotkania m³odzie¿y z
ró¿nych krajów w Arnage.
l 15 listopada w Solecznikach goci³ wysoki komisarz OBWE do spraw
mniejszoci narodowych Knut Vollebaek. Komisarz spotka³ siê z w³adzami rejonu oraz radnymi, odwiedzi³ gimnazjum

im. niadeckiego z polskim jêzykiem nauczania i rosyjsk¹ szko³ê Santarves.
Spotkanie w samorz¹dzie trwa³o godzinê, poruszone zosta³y najwa¿niejsze dla
mniejszoci polskiej problemy, takie jak
pisownia nazwisk, u¿ywanie jêzyka ojczystego w przestrzeni publicznej, zwrot
ziemi, ale przede wszystkim  owiata. O
niekorzystnej dla mniejszoci narodowych ustawie o owiacie komisarz rozmawia³ te¿ z m³odzie¿¹ szkoln¹.
l 15 listopada w agroturystycznej
zagrodzie EraRichi odby³a siê konferencja Solecznickiej Grupy Dzia³ania Lokalnego powiêcona prezentacji nowego projektu Podniesienie aktywnoci i
kwalifikacji Solecznickiej Grupy Dzia³ania Lokalnego oraz potencjalnych wykonawców projektów.
W ramach obecnie realizowanej Strategii rozwoju terenów wiejskich rejonu
solecznickiego w ramach europejskiego
programu Leader do zarz¹du grupy wp³ynê³y 53 wnioski o udzia³ w programie
europejskim. Autorzy wniosków z³o¿yli

propozycje projektów na ogóln¹ kwotê
prawie 13 mln litów, z czego ok. 10 mln
powinna stanowiæ europejska pomoc finansowa. Sfinansowane zostan¹ 42 projekty. Tematyka jest bardzo szeroka i
uwzglêdnia niemal ka¿dy szczegó³ podstawowych priorytetów Strategii rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego. Nie brakuje zarówno projektów
inwestycyjnych maj¹cych na celu rozwój infrastruktury wiejskiej oraz projektów socjalno-spo³ecznych. Solecznicka
strategia sk³ada³a siê z dwóch priorytetów  podniesienie poziomu ¿ycia na wsi
oraz wsparcie spo³ecznej i przedsiêbiorczej aktywnoci mieszkañców wsi.
l 15 listopada w Maastricht odby³o
siê podsumowanie konkursu o Europejsk¹ Nagrodê Sektora Publicznego, organizowanego co dwa lata przez Europejski Instytut Administracji Publicznej. W
tym roku na konkurs z³o¿one zosta³y 32
wnioski, w tym 2 z Litwy. Samorz¹d solecznicki zg³osi³ projekt Elektroniczna demokracja, który nagrody nie zdoby³, niemniej zosta³ dobrze oceniony przez komisjê konkursow¹. Grzegorz Jurgo z wydzia³u inwestycji i planowania strategicznego
przedstawi³ w Maastricht dowiadczenia
samorz¹du rejonu solecznickiego z zakresu wdra¿ania elektronicznej demokracji.
Prezentacja zosta³a przyjêta z du¿ym zainteresowaniem, uczestnicy dyskusji zadawali du¿o pytañ, interesowali siê mo¿liwoci¹ nawi¹zania wspó³pracy.
l 17 listopada podczas mszy w. w
kociele w. Anny w Jaszunach proboszcz parafii Matki Boskiej Czêstochowskiej w Czêstochowie ks. Ryszard
Umañski przekaza³ ufundowany przez
niego portret Jana Paw³a II. Wczeniej,
podczas Dni Gminy Jaszuñskiej ks.
Umañski ofiarowa³ parafii jaszuñskiej
obraz przedstawiaj¹cy b³ogos³awionego
ks. Micha³a Sopoækê, który jest bezporednio zwi¹zany z t¹ wi¹tyni¹. 7 marca
1926 roku odby³o siê walne zebranie
mieszkañców Jaszun i okolic pod przewodnictwem delegata kurii metropolitarnej ks. Micha³a Sopoæki, na którym jednog³onie postanowiono wybudowaæ w
miasteczku nowy koció³.
l 19 listopada Ejszyska Szko³a Muzyczna obchodzi³a 45-lecie dzia³alnoci.
Na jubileusz zostali zaproszeni gocie
oficjalni, byli wychowankowie, pedagodzy, przedstawiciele Kujawsko  Pomorskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Wspólnota Polska . Szko³a przygotowa³a na tê

okazjê program muzyczny, na scenie wyst¹pili nie tylko uczniowie, równie¿ ich
nauczyciele. Do szko³y muzycznej w Ejszyszkach uczêszczaj¹ dzieci z Ejszyszek,
okolicznych wsi, a nawet bardziej odleg³ych miejscowoci. Obecnie w klasach
fortepianu, akordeonu, klarnetu, instrumentów smyczkowych swoje talenty muzyczne rozwija 74 uczniów. Placówka ma
431 absolwentów, 40 sporód nich wybra³o zawód muzyka.
l 20 listopada w Ejszyszkach powiêcona zosta³a odnowiona figura
Chrystusa Króla, wzniesiona w 1933

roku, obecnie jest to teren miejscowego szpitala. Powiêcenia dokona³ ks.
dziekan Witold Zuzo.
l 22 listopada przedstawiciele samorz¹du na czele z wicemerem Andrzejem
Andruszkiewiczem z kwiatami i ¿yczeniami odwiedzili Bronis³awê Nenartowicz z
Jaszun, która tego dnia obchodzi³a swoje setne urodziny. Szacowna stulatka urodzi³a siê na terenie obecnej Bia³orusi, ca³e
¿ycie ciê¿ko pracowa³a, czekaj¹c na mê¿a,
który zagin¹³ w czasie wojny. Sama wychowa³a dwójkê dzieci, doczeka³a trojga
wnuków i tylu¿ prawnuków.
l 24 listopada Solecznicki S¹d Dzielnicowy orzek³, ¿e Mantas Malukas,
uczestnik show telewizyjnego, który
podczas nagrywania programu zerwa³ z
domu w Ejszyszkach tabliczkê z polsk¹
nazw¹ ulicy, dopuci³ siê samowoli. S¹d
wymierzy³ mu naj³agodniejsz¹ z mo¿liwych kar  upomnienie.
Opr. Barbara Sosno
Fot. Andrzej Ko³osowski,
Marian Paluszkiewicz
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JUBILEUSZ

Odrodzony, by ¿yæ
Dokoñczenie ze str. 7

Litwie Stanis³aw Kargul, mer rejonu
solecznickiego Zdzis³aw Palewicz,
wicemer rejonu Andrzej Andruszkiewicz, prezes KS Polonia Stefan
Kimso, delegacje oddzia³ów TG
Sokó³ z Krakowa i Bukowca Górnego wziêli udzia³ w uroczystej konferencji. Witaj¹c uczestników prezes
TG Sokó³ na Litwie Micha³ Sienkiewicz podziêkowa³ cz³onkom organizacji oraz jej sprzymierzeñcom za
wieloletni¹ pomoc w rozwoju litewskiego Soko³a.
 Spotykamy siê dzisiaj w przyjacielskim gronie, aby uczciæ donios³¹
w historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³ rocznicê  20 - lecie jego
odrodzenia na Wileñszczynie. Przed
106 laty w Wilnie powo³ano Towarzystwo, którego celem by³o odrodzenie duchowe i budowanie tê¿yzny fizycznej pod has³em W zdrowym ciele  zdrowy duch, a na sztandarach
umieszczono s³owa Bóg  Honor 
Ojczyzna. Przed 20 laty Sokó³ ponownie rozwin¹³ swoje skrzyd³a, staj¹c siê symbolem ponadwiekowej tradycji powiêcenia dla Ojczyzny, szlachetnego i honorowego wspó³zawodnictwa sportowego. W 1991 roku
ówczesne w³adze komisaryczne rejonu solecznickiego nie odczuwa³y radoci z danego pomys³u, a nawet nie
ukrywa³y swego wrogiego nastawie-
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nia, ale nic nie zdo³a³y zrobiæ. Wspólnie dopiêlimy swego i dzisiaj mo¿emy obchodziæ tak piêkny jubileusz 
powiedzia³ podczas konferencji prezes Micha³ Sienkiewicz.
Gocie honorowi uroczystoci jubileuszowych zgodnie podkrelali ten
fakt, ¿e w rejonie rzadko która impreza sportowa odbywa siê bez udzia³u zawodników Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³. Towarzystwo ju¿
od wielu lat jest tak¿e organizatorem
parafiady rejonu solecznickiego, podczas której sportowcy rywalizuj¹ w
lekkiej atletyce, pi³ce no¿nej, ringo,
koszykówce i siatkówce.

¯YCZENIA
I ODZNACZENIA

Odrodzony Sokó³ otworzy³
nowe mo¿liwoci przed sportowcami rejonu solecznickiego i m³odzie¿¹
szkoln¹. Pojawi³y siê okazje i mo¿liwoæ udzia³u w imprezach sportowych na Litwie i w Polsce. Od lat
m³odzie¿ rejonu bierze udzia³ w Miêdzynarodowej Parafiadzie dla Dzieci i
M³odzie¿y, za sportowcy wyje¿d¿aj¹
na liczne zawody dru¿ynowe. Z tych
ostatnich najwiêksze sukcesy odnosz¹
ringowcy z Bia³ej Waki, która sta³a siê
stolic¹ ringo na Litwie.
- Przeszlicie nie³atw¹ drogê, pokonalicie wiele przeszkód i osi¹gnêlicie sporo zwyciêstw. Jednak z w³asnego dowiadczenia wiem, ¿e w dniu

dzisiejszym najtrudniejszym zadaniem
naszego ruchu sokolskiego jest wyt³umaczenie m³odzie¿y, co to jest patriotyzm, dlaczego jest wa¿ne przestrzegaæ wartoci sportowych jak w ¿yciu,
tak i na boisku. Dzisiejsza na wpó³ pusta
sala podpowiada mi, ¿e wam, jak i nam
w Polsce, z trudem idzie przyci¹gniêcie m³odzie¿y do naszego ruchu spo³ecznego. ¯yczê wiêc, drodzy przyjaciele, ¿eby ju¿ za kilka lat moglicie
wype³niæ tê salê m³odymi, silnymi,
zdrowymi cia³em i duchem Soko³ami  powiedzia³ w swoim przemówieniu wiceprezes krakowskiego oddzia³u TG Sokó³ Andrzej £opata
Goæ z Krakowa odznaczy³ medalami okolicznociowymi Zdzis³awa Palewicza, Józefa Rybaka, Jana wigliñskiego, Antoniego Andruszkiewicza,
Annê Biersztañsk¹, Walerija Koczana.
Dyplomy dziêkczynne za wieloletni¹
pracê na rzecz rozwoju ruchu z r¹k
Stanis³awa Kargula odebrali Andrzej
Wiêckiewicz, Jan wigliñski, Antoni Andruszkiewicz, Henryk Ma¿ul, Edgar
Ob³oczyñski, Giennadij Baranowicz,
Walerij Koczan oraz Zdzis³aw Palewicz.
Prezes TG Sokó³ na Litwie Micha³a
Sienkiewicz wrêczy³ dyplomy uznania
za zas³ugi przed organizacj¹ dla grupy
sportowców i trenerów.
Swoje odznaczenia na konferencji, która odby³a siê w auli gimnazjum
im. J. niadeckiego w Solecznikach,
odebrali tak¿e najbardziej zas³u¿eni
sportowcy Towarzystwa oraz zwyciêzcy jubileuszowego turnieju pi³karskiego: dru¿yny z Turgiel (I miejsce),
Bia³ej Waki (II miejsce) oraz Ma³ych
Solecznik (III miejsce).
Piêknym ukoronowaniem uroczystej konferencji sta³ siê koncert zespo³u pieni i tañca Solczanka z
gimnazjum im. J. niadeckiego.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor

HISTORIA

Przebacz, ale pamiêtaj
20 listopada w Ejszyszkach przy skrzy¿owaniu ulic Raduñskiej
i Nowy Plan ods³oniêto pomnik by³ym mieszkañcom Ejszyszek i
okolic, którzy w latach 1939  1959 zginêli, zostali wywiezieni
lub zmuszeni do repatriacji. Miejsce, w którym stan¹³ pomnik
zosta³o wybrane nieprzypadkowo, bowiem najprawdopodobniej st¹d
w nieznane wyrusza³y transporty z zes³añcami. Niestety dotychczas ¿aden historyk nie podj¹³ siê zadania dog³êbnej rekonstrukcji wydarzeñ z tamtych lat i oszacowania liczby mieszkañców
Ziemi Ejszyskiej, którzy ucierpieli na skutek dzia³añ re¿imów totalitarnych. Bilans liczbowy zes³añców i przesiedleñców z tych
terenów pozostaje niejasny.

 Mam ³zy w oczach i ogromny
ból w sercu  powiedzia³a po uroczystoci Czes³awa Marcinkiewicz, by³a
ejszyszczanka, obecnie mieszkanka
Dziewieniszek.  Tê tragediê prze¿ywam do dzi dnia, bowiem pochodzê
z rodziny, która w tym z³owrogim
okresie wycierpia³a tyle bólu i mêki,
¿e nie sposób o tym zapomnieæ. Przyjecha³am tu, ¿eby uczciæ swoich dziadka i babciê oraz wujków. Ten krzy¿
wiadczy o ich powrocie do rodzinnych stron. Pani Czes³awa opowiedzia³a mi wstrz¹saj¹c¹ historiê rodziny
swoich dziadków po stronie matki 
Józefa i Urszuli Narkunów i ich piêciorga dzieci, którzy mieszkali w Gilwiniszkach, w gminie Dajnowa. Pierwszy dotkliwy cios losu zosta³ zadany
rodzinie w styczniu 1944 roku, gdy z
r¹k niemieckiego ¿o³nierza zgin¹³ syn
Witold, bêd¹cy w siatce konspiracyjnej AK. W niespe³na dwa miesi¹ce po
tej tragedii, w marcu, ¿o³nierz rosyjski

podczas ³apanki zabija drugiego syna
Jana, który nie chcia³ zaci¹gn¹æ siê do
sowieckiego wojska. Kolejny cios zadano tej rodzinie ju¿ po wojnie, 21 padziernika 1951 roku. W tym dniu, niespodziewanie sowieccy ¿o³nierze wtargnêli do domu Józefa Narkuna. Pod nieobecnoæ ma³¿onki i starszego syna
Jaros³awa, kazali mu wraz z najm³odszym dzieckiem, dziewiêcioletnim Józkiem zabraæ ciep³e rzeczy i wywieli.
Gdy pani Urszula wróci³a do domu,
zasta³a zdemolowane i rozkradzione
obejcie i ¿adnej wiadomoci o losie
mê¿a i dziecka. Zrozpaczona pojecha³a
do wojenkomatu w Ejszyszkach, by
czego siê dowiedzieæ. Kazano jej po
prostu czekaæ na list. Pierwsza wiadomoæ od mê¿a nadesz³a dopiero w
styczniu 1952 roku. Pisa³ ze wsi Niko³ajewka, w kraju krasnojarskim w Rosji. Od razu wraz z Jaros³awem wyruszy³a w podró¿ na Syberiê, zostawiaj¹c córkê W³adys³awê, która ju¿ wów-

czas by³a mê¿atk¹ W ten sposób rodzina zosta³a rozdzielona na d³ugie lata. Po
siedmiu latach na Syberii Narkunowie
mogli wybieraæ  wyjechaæ do Polski,
b¹d pozostaæ w Rosji. Józef mia³ zakazany powrót na Litwê jako wróg narodu. Pozosta³ takim do mierci, poniewa¿ odmówiono mu rehabilitacji. W
ten sposób Józef i Urszula wraz z dzieæmi Józefem i Jaros³awem wyjechali do
Polski, gdzie zamieszkali we wsi £awice województwa wroc³awskiego. W
Polsce odeszli te¿ do wiecznoci i tam
zostali pochowani. W rodzinnej ejszyskiej stronie do koñca ¿ycia mieszka³a
tylko ich córka i siostra W³adys³awa 
matka Czes³awy Marcinkiewicz.
Mymy wszyscy ju¿ wybaczyli
tym, kto nas skrzywdzi³, ale nigdy tej
krzywdy nie zapomnimy. Poprzez ten
krzy¿ bêdziemy mieli miejsce, w którym mo¿emy zapaliæ znicz i wznieæ
modlitwê za ofiary tych okropnych
czasów  powiedzia³a pani Czes³awa.
Ile¿ takich ofiar by³o! Jakie dramatyczne historie mogliby opowiedzieæ potomni rodziny Wojtonisów,
Leutów, Marciszewskich, Tietiañców... Ka¿da rodzina, która prze¿y³a
ten straszliwy okres, mia³a swoj¹ Golgotê. Ka¿da po chrzecijañsku przebaczy³a, ale pamiêta.
Pomnik w Ejszyszkach powsta³ z
inicjatywy mieszkañców miasta. Gor¹cym orêdownikiem tego przedsiêwziêcia by³ wicemer rejonu Andrzej
Andruszkiewicz. W uroczystoci ods³oniêcia wziêli udzia³ JE Ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Janusz Skolimowski, pose³ na Sejm RL
Leonard Talmont, pose³ na Sejm RP
Jerzy Szmit, mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz, wicemer Andrzej Andruszkiewicz, dyrektor administracji samorz¹du Boles³aw Daszkiewicz, zastêpca dyrektora administracji Józef Rybak, prezydent Bia³egostoku Tadeusz Truskolaski z delegacj¹,
delegacja Urzêdu Marsza³kowskiego
województwa kujawsko  pomorskiego na czele z dyrektorem departamentu promocji i turystyki Maciejem Grzekowiakiem, licznie zgromadzeni mieszkañcy Ejszyszek i okolic.
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. Irena Ko³osowska
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AKTUALIA

Dzieñ Niepodleg³oci Polski
w Solecznikach

11 listopada w sali Centrum Kultury w Solecznikach odby³a
siê uroczysta akademia powiêcona obchodom 93. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oci. W obchodach polskiego
wiêta narodowego wziê³o udzia³ kilkaset solczan i goci rejonu,
którzy po brzegi wype³nili salê koncertow¹ Centrum Kultury. Przed
rozpoczêciem obchodów Dnia Niepodleg³oci Polski delegacja ZPL
oddzia³u rejonu solecznickiego z³o¿y³a kwiaty pod pomnikiem Adama
Mickiewicza w Solecznikach.

W

roli organizatora obchodów
wiêta narodowego tradycyjnie
wyst¹pi³ Solecznicki Oddzia³ Rejonowy Zwi¹zku Polaków na Litwie.
W obchodach wziêli udzia³ mer rejonu solecznickiego, prezes oddzia³u ZPL Zdzis³aw Palewicz, wicemer rejonu Andrzej Andruszkiewicz, dyrektor administracji samorz¹du rejonu Boles³aw Daszkiewicz, jego zastêpca Józef Rybak.
Gocinnie przybyli pose³ na Sejm
RL Leonard Talmont, wicekonsul
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Iwona Fr¹czek oraz
delegacje z Wroc³awia, Krakowa,
Bia³egostoku, ¯nina.
 Dzisiejszy dzieñ jest wyj¹tkowy dla ka¿dego Polaka na wiecie 
11 listopada jest najwa¿niejszym
wiêtem narodowym. Po 123 latach
zaborów determinacja i silna wola
polskiego narodu, oparte na patriotyzmie i wierze, zapale i odwadze w
1918 roku wróci³y Polskê na mapê
wiata. Dzisiejsze wiêto pozwala z
dum¹ patrzeæ na Pañstwo Polskie. W
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ten wi¹teczny dzieñ, sk³adaj¹c ho³d
naszym przodkom pamiêtajmy, ¿e
nasz¹ powinnoci¹ jest zachowanie
polskoci dla przysz³ych pokoleñ.
¯yczê, aby ³¹czy³a nas solidarnoæ i
nie opuszcza³a si³a ducha  powiedzia³ Zdzis³aw Palewicz.
List gratulacyjny z okazji wiêta
Niepodleg³oci Polski podpisany przez
JE Ambasadora Rzeczypospolitej Pol-

skiej na Litwie Janusza Skolimowskiego przekaza³a wicekonsul Iwona Fr¹czek. Goszcz¹cy na uroczystoci profesor Uniwersytetu Wroc³awskiego
Zdzis³aw Julian Winnicki przybli¿y³ zebranym historiê odzyskania wolnoci
przez Polskê.
 Po 123 latach zaboru w listopadzie 1918 roku odradza³o siê Pañstwo Polskie. Temu wydarzeniu towarzyszy³ wielki zryw patriotyczny.
Walka o now¹, woln¹ Polskê toczy³a siê w ka¿dym z zaborów. Wola liderów polskiego narodu oraz samych
Polaków zaowocowa³a 18 listopada
1918 roku deklaracj¹ niepodleg³oci
Pañstwa Polskiego. W kolejnych
trzech latach Polska musia³a prowadziæ szereg wojen granicznych
³¹cz¹c ziemie w jedne pañstwo 
powiedzia³ Z. J. Winnicki.
W dniu polskiego wiêta narodowego na solecznickiej scenie gocinnie wyst¹pi³ zespó³ folklorystyczny
Suwalszczyzna, który zaprezentowa³ widowisko Kochajmy siê wg
poematu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.
wi¹teczne koncerty z okazji Dnia
Niepodleg³oci Polski w dniach 11
13 listopada odby³y siê tak¿e we
wszystkich filiach rejonowych Centrum Kultury w Solecznikach oraz
polskich placówkach owiatowych.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor

RELIGIA

NIE PRZYSPIESZAJMY BO¯EGO NARODZENIA
wiêta Bo¿ego Narodzenia s¹  jak sama nazwa wskazuje  radosnym czasem wspominania
narodzin Jezusa Chrystusa, uwa¿anego przez chrzecijan za Boga, który sta³ siê cz³owiekiem dla
naszego zbawienia. To, co od kilku lat narasta w Europie w³anie w zwi¹zku z Bo¿ym Narodzeniem,
mog³oby stanowiæ argument za tym, i¿ rzeczywicie poprzedni ustrój by³ bezbo¿ny, gdy tymczasem
obecnie kapitalici w krajach zachodnich wszystko podporz¹dkowuj¹ cyklowi liturgicznemu Kocio³a katolickiego. Mam na myli handel, g³ównie ten w supermarketach. Jeszcze przed Adwentem markety zapewniaj¹, i¿ Bo¿e Narodzenie, to taki wspania³y czas, ¿e im wczeniej zaczniemy o
nim myleæ, tym lepiej. Zaiste, wielka musi byæ pobo¿noæ owych przedsiêbiorców, bo tu jeszcze
adwent siê nie zacz¹³, a ju¿ gadaj¹ o Bo¿ym Narodzeniu.

O

czywicie mo¿na z tego drwiæ,
ale gdyby nie popyt to i sprzeda¿y by nie by³o. No có¿! Biznes jest
biznesem, a konsumpcja konsumpcj¹.
Pamiêtam radoæ, jak¹ w dzieciñstwie
sprawia³a mi piêknie przystrojona choinka, któr¹ upiêkszalimy dopiero w
ostatnim tygodniu, bezporednio przed
samym wiêtem. To by³o misterium
¿ycia i radoci. Dzisiaj czar pryska,
skoro choineczki stoj¹ w sklepach ju¿
na miesi¹c przed wiêtami, a markety krzycz¹, ¿e nadszed³ czas Bo¿ego
Narodzenia, a przecie¿ jeszcze nie
mielimy Adwentu. Ju¿ w po³owie listopada przyozdobione wi¹tecznie
supermarkety tr¹bi¹, ¿e wiêto ju¿
nadesz³o. Cz³owiek siê napatrzy i tak
mu siê opatrzy, ¿e kiedy przychodzi
rzeczywicie czas ubierania choinek,
to robi to jako niemrawo i bez wi¹tecznego entuzjazmu. Ale to mo¿e tylko mi nie odpowiada i jest ohydne?
Obawiam siê, ¿e nie. Agresywny handel odziera dzieci z ich dzieciêcych
wyobra¿eñ i wyczucia tajemnicy. Ju¿
nie ma czasu na Adwent, Roraty, bo
musimy czas powiêciæ na bieganie
po marketach i kupowanie czekoladowych Miko³ajków. Ogl¹damy prymitywne billboardy, na których tzw.
wiêci Miko³aje albo uganiaj¹ siê za
kuso odzianymi panienkami, albo sami
reprezentuj¹ siê, jako kuso odziane
podlotki. I co mamy powiedzieæ o w.
Miko³aju, skoro widz¹c owe reklamy
doznajemy g³êbokiej odrazy. Czy zainteresujemy kogo informacj¹, ¿e w.
Miko³aj istnia³ naprawdê, ¿e by³ biskupem na terenie dzisiejszej Turcji, i ¿e
zmar³ w po³owie IV wieku?
Nachalna reklama sprawia, ¿e
oczekiwanie prezentów, nawet tych
najdrobniejszych, ma niewiele wspólnego z prost¹ radoci¹ obdarowywania siê nawzajem w atmosferze mi³o-

ci i wdziêcznoci. Niekiedy perspektywa wi¹tecznych upominków staje
siê wrêcz w taki czy inny sposób wyra¿onym ¿¹daniem posiadania jakiego,
bêd¹cego na topie przedmiotu. Dziecko nie czeka na niespodziankê, ale ma
 jasno wytyczone przez reklamê 
cele i biada rodzicom, którzy nie stan¹
na wysokoci zadania.
Wszystko ma swój czas i jest
wyznaczona godzina na wszystkie
sprawy pod niebem: jest czas rodzenia i czas umierania, czas p³aczu i czas
miechu, czas milczenia i czas mówienia  powiada Kohelet. ¯ycie w
pe³ni ludzkie, to takie, w którym umiemy prze¿ywaæ i rozwa¿aæ dany nam
czas. ¯ycie staje siê p³askie, jednowymiarowe, kiedy mierzone jest za-

rabianiem pieniêdzy i nabywaniem
towarów. Wówczas czas adwentowy,
bo¿onarodzeniowy i inny niewiele siê
ró¿ni¹, gdy¿ zawsze chodzi o to
samo. Oby nie okaza³o siê, ¿e nasze
wiêtowanie w gronie najbli¿szych
ogranicza siê do wspólnego konsumowania, gdy¿ tak naprawdê nie
umiemy byæ razem i cieszyæ siê wzajemn¹ bliskoci¹.
Jest czas Adwentu. Adwent to
okres oczekiwania na co, a raczej na
kogo, kto ma nadejæ. Oby poród
zabiegania i k³opotów nie zabrak³o
nam czasu na refleksjê o tym, na co
w ¿yciu tak naprawdê czekamy, co
rzeczywicie jest wa¿ne, a co jedynie
pomocne i przyjemne. Im g³êbiej na
te pytania sobie odpowiemy, tym
wiêksza bêdzie nasza radoæ ze wi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Pozwólmy w
pe³ni sobie prze¿yæ okres Adwentu,
prze¿yjmy chwilê skupienia na Roratach, uczyñmy, aby w koñcu wiêto
Bo¿ego Narodzenia sta³o siê tym,
czym powinno byæ. Z jakim prezentem przybli¿ymy siê do ¿³óbka, albowiem bogactwo duchowe jest mi³e
Chrystusowi. Có¿ bêdzie, jeli nasza
pogoñ po marketach przeszkodzi kolejny raz prze¿yæ nam tê piêkn¹ chwilê. Nie dajmy siê oszukaæ. Czy odwa¿ymy siê przynajmniej w Adwencie prze¿yæ niedziele bez zakupów, ale
na przygotowaniu odpowiedniego
duchowego prezentu dla Jezusa, bo
przecie¿ Jego urodziny planujemy
wiêtowaæ? A czy chcielibymy, aby
kto nasze urodziny miesi¹c przed,
sobie sam bez nas imprezowa³, no
a w koñcu konstatowa³, ¿e ju¿ od
wiêtowa³, no a prezenty sobie, a nie
nam przyniós³. Nie dajmy siê oszukaæ temu, co przemija i nie skosztowaæ tego, co jest wieczne.
Ks. Lic. Miros³aw Dowda
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ZPL

Ko³o, które wychowuje i wspiera
Cz³onkowie ko³a ZPL, które funkcjonuje obecnie przy Solecznickim
Domu Dziecka, zaczynali od dzia³alnoci zrzeszonej. Od 1995 roku, gdy
na bazie Solecznickiej Szko³y - Internatu zosta³ za³o¿ony samorz¹dowy
Dom Dziecka, obie placówki wychowawcze obs³ugiwa³ ten sam zespó³
pedagogów i pracowników, dzia³a³o
wspólne ko³o ZPL. Z biegiem czasu
liczba wychowanków domu dziecka
wzrasta³a, zwiêksza³a siê liczba pracowników i pomieszczeñ, placówka
coraz bardziej usamodzielnia³a siê finansowo i gospodarczo. W zwi¹zku
z tym wynik³a potrzeba powo³ania
odrêbnego ko³a spo³eczników.  Zebranie za³o¿ycielskie odby³o siê 13
padziernika 2003 roku, w sk³adzie
12 osób. Zosta³em wybrany na prezesa, sekretarzem ko³a zosta³a pani
Danuta Uczkuronis  opowiada Antoni Jankowski, osoba znana powszechnie nie tylko z dzia³alnoci spo³ecznej, ale te¿ zawodowej i twórczej.
 Zosta³y okrelone g³ówne kierunki
pracy: dzia³alnoæ na zachowanie i
rozwój jêzyka ojczystego, kultury, tradycji i co nie ma³o wa¿ne stworzenia
odpowiednich warunków do nauki i
wychowania sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Podstaw¹ formowania wiatopogl¹du, etyki chrzecijañskiej, poczucia przynale¿noci narodowej wychowanków sta³y siê wspólne imprezy
spo³eczników i dzieci z okazji wi¹t
religijnych oraz obchody dat historyczno - patriotycznych. Ko³o ZPL
podjê³o siê równie¿ wyzwania, które
uwa¿ano z kluczowe  znalezienie
darczyñców i sponsorów na przeprowadzenie remontów i wyposa¿enie
pomieszczeñ i pracowni, zakup ubrania i obuwia, rodków czystoci,
wyposa¿enia, organizacji wypoczynku dzieci podczas ferii i wakacji. 
Dostaje ten, kto daje. Cz³onkowie ko³a
powiêcili wiele czasu i pracy podejmuj¹c ró¿ne delegacje i grupy turystyczne z Polski i innych krajów 
ujawnia pan Antoni. Walentyna Pukiel,
Lila Soko³owska, Gra¿yna Juchniewicz, Danuta Jankowska, Edyta Sinkiewicz, Barbara Walukiewicz przybli¿a³y gociom warunki ¿ycia wychowanków, wyszukiwa³y opieku-
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nów i rodziny chêtne do opieki nad
dzieæmi w czasie wolnym od nauki.
Danuta Fedorowicz, Danuta Szarkowska, Natasza Balkiene, Tatjana
O¿arowska, Danuta Uczkuronis,
Anna Muchlado organizowa³y noclegi i obs³ugê goci. Niezast¹pieni w
pomocy paniom byli panowie Jurij
Nikitin, W³adys³aw Zapanik i Jan
Ozorowski. Mê¿czyni powiêcili
wiele czasu przyczyniaj¹c siê do remontu pomieszczeñ, komputeryzacji placówki, organizacji zajêæ sportowych i wycieczek. Determinacja
pracowników domu dziecka i spo³eczników w jednym, wygenerowa³a w koñcu upragniony sukces. Starania, bowiem, zaowocowa³y
znaczn¹ pomoc¹ finansow¹ i rzeczow¹, p³yn¹c¹ od przyjació³ z Litwy, ale najwiêcej od darczyñców,
organizacji spo³ecznych i samorz¹dów z Polski, a tak¿e zaprzyjanionych opiekunów z USA, Kanady,
Anglii, Niemiec, Australii i Francji.
Konto bankowe, mo¿na rzec, codziennie uzupe³nia³o siê w datki i ju¿
w 2005 roku placówka mog³a sobie
pozwoliæ na zakup prawie nowego
BUSa.  By³ to nabytek wrêcz niezbêdny, poniewa¿ dot¹d nasze maluchy chodzi³y pieszo do przedszkola, które siê mieci dok³adnie w odleg³oci 3,5 kilometra od domu dziecka. Tak¹ sam¹ odleg³oæ pokonywa³y dzieci ucz¹ce siê w szkole  odnotowuje prezes Jankowski. W kolejnych latach ze rodków pochodz¹cych z datków wyremontowano pomieszczenia, wymieniono okna, odpowiednio wyposa¿ono sypialnie,
wietlice, pralniê, sanitariaty, salê im-

prez, pomieszczenia gospodarcze,
pracowniê gospodarstwa domowego.
Spo³ecznicy, zatrudnieni w domu
dziecka, podjêli siê wyzwania zostania rodowiskiem, które wywiera
du¿y wp³yw na postawê obywatelsk¹
wychowanków. W tym celu organizowano niejednokrotnie wspólne wyjazdy na imprezy do Wilna ( koncerty, wycieczki krajoznawcze, miêdzynarodowe zawody sportowe, jubileusze polskich zespo³ów folklorystycznych i inne atrakcje), do Polski na
obozy wypoczynkowe i wycieczki.
Zawdziêczaj¹c szerokiemu gronu
przyjació³, które zdobyto w ci¹gu tych
lat, na ferie i wakacje prawie wszystkie dzieci zaczê³y wyje¿d¿aæ do rodzin zaprzyjanionych z Polski. Niektórzy wychowankowie zostali adoptowani i wyjechali na sta³e. Swoje
rodziny znaleli w Gdañsku i Nowym
Miecie. Jedno z dzieci mieszka obecnie we W³oszech w Monte Casino.
Obecnie liczba cz³onków ko³a wzros³a do 22. Aktywny udzia³ w jego dzia³alnoci bior¹ byli pracownicy, obecnie
emeryci.  Symbioza pracy w domu
dziecka i dzia³alnoci spo³ecznej w kole
daje poczucie satysfakcji z w³asnych
dokonañ, a co najwa¿niejsze przyczynia siê do dowartociowania skrzywdzonych przez los dzieci i przygotowania ich do pe³nego ¿ycia w spo³eczeñstwie  mówi pan Antoni Jankowski.
Obecnie wieloletni prezes ko³a
przekazuje swe obowi¹zki w zwi¹zku z wybraniem go na prezesa Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i prezesa nowego ko³a ZPL PUTW.
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. archiwum

ZPL

Aktywna postawa 
sposób na przetrwanie
W gmachu szko³y w Trybañcach ju¿ nie jest tak
gwarnie jak przed dwudziestu laty. W ci¹gu ostatnich
dziesiêcioleci placówka owiatowa ze stanu szko³y podstawowej skurczy³a siê do szko³y pocz¹tkowej, bêd¹cej fili¹ gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach. Nie³atwe czasy prze¿ywa tak¿e lokalne ko³o
Zwi¹zku Polaków na Litwie, sercem którego zawsze
by³a w³anie szko³a i pracuj¹cy w niej nauczyciele.

H

istoria za³o¿enia polskiej organizacji spo³ecznej nierozerwalnie
jest zwi¹zana ze szko³¹. W licz¹cej kilkaset mieszkañców wsi placówka
owiatowa przez ca³y czas pozostawa³a centrum spo³ecznym i kulturalnym dla jej mieszkañców. By³a i pozostaje miejscem spotkañ ludnoci.
Inicjatywa za³o¿enia trybañskiego
ko³a w 1991 roku nale¿a³a do trzech
osób, liderem wród których by³a
ówczesna dyrektorka Trybañskiej
Szko³y Podstawowej pani Irena Prow³ocka. Z biegiem czasu liczebnoæ
cz³onków organizacji zaczê³a wzrastaæ
kosztem zarówno jak pedagogów, tak
i rodziców uczniów. W po³o¿onej przy
samej granicy z Bia³orusi¹ miejscowoci sk³ad narodowociowy niemal w
stu procentach jest jednorodny  Polacy stanowi¹ zdecydowan¹ wiêkszoæ. Wiêc pole do popisu by³o. Kierowane aktywnie ko³o czyni³o wszelkie starania w celu pielêgnowania tradycji narodowych i kultury polskiej,
promuj¹c je poprzez organizowanie
imprez integracyjnych, obchodów
wi¹t narodowych i religijnych. Z tym
nie by³o problemu, bowiem ludzie pragnêli spotkañ, udzia³u w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym. Problemem
nie do pokonania sta³ siê okres zmian
socjalnych w pañstwie oraz ich skutki, jednym z których sta³ siê ni¿ demograficzny. Na tê chorobê nie by³o
leku. Ju¿ w po³owie lat 90. szko³a
zosta³a zdegradowana z pocz¹tkowej
do podstawowej. Bie¿¹cy rok szkolny placówka spotka³a tylko z jedn¹
klas¹ przygotowawcz¹. Spo³ecznicy
nie dali siê jednak za wygran¹, zachowuj¹c aktywn¹ postawê. W 1996
roku Irena Prow³ocka przekaza³a kierownictwo ko³em Teresie Reginie-

wicz. Zmiana liderów w ¿aden sposób nie odbi³a siê na ¿yciu ko³a, w
du¿ym stopniu dlatego, ¿e pani Irena
aktywnie wspiera³a poczynania swojej nastêpczyni. Jej pomocne ramiê
przez ca³y czas odczuwa te¿ obecna
prezes ko³a Zwi¹zku Polaków w Trybañcach Nijola Bilinskaja.  Pani Irena jest niestrudzon¹ spo³ecznic¹ broni¹c¹ swoich i naszych wspólnych
idea³ów  stwierdza Nijola Bilinskaja.
O wartoci pracy ko³a i potrzebie
zachowania trybañskiej szko³y dobitnie
wiadczy prowadzona dzia³alnoæ. Spotkania, powiêcone wiêtom narodowym i religijnym, ciesz¹ siê wielk¹ popularnoci¹ wród mieszkañców i s¹
wiat³ymi kartkami w ¿yciu wsi. Do-

bitnie o tym wiadczyæ mo¿e ubieg³oroczne spotkanie powiêcone wiêtu
Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku, na
które zgromadzi³a siê niemal ca³a wie.
By³a tu i choinka, i prze³amanie siê
op³atkiem, sk³adanie nawzajem sobie
¿yczeñ, wi¹teczny stó³, gry, zabawy i
kulig sanny, co sprawi³o sporo radoci
nie tylko dzieciom, ale i doros³ym.
 Dzisiaj nasze ko³o liczy dziesiêciu cz³onków. Byæ mo¿e liczba nie
jest imponuj¹ca, ale ka¿dy z nas stara siê braæ aktywny udzia³ w ¿yciu
spo³ecznym. Jestemy niewielk¹
wspólnot¹, ale potrafimy zachowaæ i
pielêgnowaæ nasze tradycje narodowe  powiedzia³a N. Bilinskaja.
Andrzej Ko³osowski

SPROSTOWANIE

W padziernikowym wydaniu miesiêcznika Soleczniki w artykule pt. Symbioza
m³odoci i dowiadczenia w gronie osób z grupy inicjatywnej, która powo³a³a oddzia³
ZPL w rej. solecznickim, zosta³ pominiêty pan Janusz Ob³oczyñski. Autorka artyku³u
oraz Zofia Griaznowa przepraszaj¹ pana Ob³oczyñskiego za niedopatrzenie.
Bo¿ena Lenkiewicz
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ROZMAITOCI
Wiem, czym jest s³awa, pieni¹dze, festiwale, nagrody, ¿ycie w Nowym Jorku, Hollywood czy w Pary¿u. Ale dobrze mi z tym, ¿e mieszkam nad Wis³¹. (...) Mogê co zagraæ,
ale nie muszê. Gdy ominie mnie jaka rola, mylê: jaka szkoda, dziêki Bogu (Daniel
Olbrychski Film 1999, nr 4).

Pó³wiecze

z

Olbrychskim

1999 roku na ekranach filmowych po raz pierwszy ukaza³a siê s³ynna ekranizacja dzie³a Adama
Mickiewicza Pan Tadeusz. Poeta nie raz przemierza³
drogi i cie¿ki Solecznik. Zapewne, ka¿dy, kto obejrza³
film, pamiêta nadzwyczaj barwn¹ postaæ Gerwazego, którego zagra³ wybitny polski aktor Daniel Olbrychski, a
który w³anie w roku bie¿¹cym, obchodzi z³oty jubileusz
 50-lecia pracy artystycznej.
Aktor, bez którego polski teatr i kino by³oby po prostu szare i md³e. Jest jednym z najbardziej rozpoznawanych polskich aktorów w europie zachodniej i wschodniej. Cz³owiek, który wciela³ siê raz w postacie grone i
nieobliczalne, a raz romantyczne i szlachetne. Kmicic,
Hamlet, Tuhaj-bej, Makbet i Otello, Gerwazy, Dyndalski, Piastun czy Król Lear  to tylko kropelka w oceanie
ról, które zagra³.
Daniel Olbrychski urodzi³ siê 27 lutego 1945 roku w
£owiczu pod Warszaw¹. Karierê aktorsk¹ rozpocz¹³, jako
szesnastolatek. Cztery lata póniej, w 1964 roku, rozpocz¹³
swoj¹ pracê pod okiem mistrza, Andrzeja Wajdy.
 To by³o co lepszego ni¿ szko³a  mówi³ aktor 
praktykowanie u mistrza i zarazem robienie sztuki.
Trzynacie razy by³ bohaterem Wajdy. Francuzi nazywaj¹ go acteur fetiche de Wajda (przynosz¹cy szczêcie Wajdzie).
Gra³ równie¿ pod okiem Zanussiego, Kielowskiego
czy Hoffmana oraz z re¿yserami zagranicznymi, takimi
jak Claude Lelouchem, Nikit¹ Micha³kowem, Philipem
Kaufmanem, Volkerem Schlöndorffem, Miklósem Jancsó, Margarett¹ von Trotta czy Josephem Loseyem.
Piêæ filmów z udzia³em aktora zosta³o nominowanych
do Oscara, z czego dwa Blaszany bêbenek w re¿yserii
Volkera Schlöndorffa (1979) i Przek¹tna goñca, re¿.
Richarda Dembo (1984)  Oscara otrzyma³y.
Oprócz filmów, Olbrychski, gra równie¿ na deskach
Teatrów. Od 2010 roku, wspó³pracuje z Micha³em

¯ebrowskim i Eugeniuszem Korinem w Teatrze 6 piêtro w Warszawie. To w³anie ten teatr jest organizatorem jubileuszu aktora. Ju¿ 10 grudnia 2011 roku odbêdzie siê uroczysta premiera spektaklu Po drodze do Madison, adaptacji g³oniej powieci Roberta Jamesa Wallera Co siê wydarzy³o w Madison County.
Mimo tylu lat na scenie, Daniel Olbrychski, nadal potrafi zadziwiaæ, zachwycaæ i zaskakiwaæ widzów. Znany
jest równie¿ ze swojej niebywa³ej sprawnoci fizycznej,
uprawia wiele dziedzin sportu, nigdy nie korzysta³ z pomocy kaskaderów w trudnych scenach. Do dzi regularnie trenuje boks, jest mistrzem jazdy konnej.
 Wiedzia³em, ¿e muszê zrobiæ z siebie kulturystê,
poniewa¿ widz zna z lektury tê wspania³¹ postaæ i marzy
o tym, ¿eby prezentowa³a siê jak najlepiej. Musia³em zadbaæ o wspaniale musku³y, dobrze jedziæ konno, nauczyæ siê fechtunku  opowiada aktor o przygotowaniach do roli Kmicica w filmie Potop.
Traktowany, jako autorytet w sprawach spo³ecznych
i politycznych. W³adze francuskie udekorowa³y go Komander¹ Des Arts et des Lettres, w³adze polskie medalami Polonia Restituta oraz Zas³u¿ony Kulturze Gloria
Artis, prezydent Niemiec odznaczy³ go Krzy¿em Zas³ugi.
Jubileusz, a zw³aszcza 50-lecie, mo¿e byæ dobr¹ okazj¹
do podsumowania prze¿ytych lat. Czy Daniel Olbrychski
czego ¿a³uje w swoim ¿yciu?
 Nie Mo¿e ¿a³ujê, niektórych s³ów, które wypowiedzia³em zbyt ostro w stosunku do ludzi, ale ludzie
mnie znaj¹ i wiedz¹, ¿e czasami mówiê co za du¿o, a
potem tego ¿a³ujê  opowiada aktor w Dzieñ dobry
TVN.  Ale ja uwa¿am, ¿e przede wszystkim urodzi³em
siê we w³aciwym kraju, we w³aciwym miejscu, we
w³aciwym momencie  dodaje Daniel Olbrychski.
Katarzyna Biersztañska
Fot. Internet
Na podstawie: dziendobry.tvn.pl; teart6pietro.pl
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