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S£OWO WSTÊPNE

O nagrodach i przes¹dach

SPIS TRECI

Dobra nowina dotar³a do Solecznik ze Strasburga. Samorz¹d
rejonu solecznickiego zosta³ odznaczony przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy presti¿ow¹
nagrod¹  Flag¹ Honorow¹ Rady
Europy. Nagrody Rady Europy s¹
wyró¿nieniem samorz¹dów europejskich, które przyznawane s¹ od
pocz¹tku lat 60-tych. Podzielone s¹
na kilka stopni: nagroda I stopnia 
Dyplom Europejski, II stopnia 
Flaga Europy, III stopnia  Plakieta Europy, IV stopnia (najwy¿sza)
 Nagroda Europy. Zdobyæ najwy¿sz¹ nagrodê mo¿e tylko ta spo³ecznoæ, która otrzyma³a nagrody
ni¿szego stopnia: Dyplom Europejski, Flagê Honorow¹ oraz Plakietê
Europejsk¹. Europejskie wyró¿nienia s¹ przyznawane samorz¹dom
lokalnym w uznaniu ich dokonañ w
propagowaniu idei europejskiej
oraz w prowadzeniu szerokiej sieci wspó³pracy partnerskiej. Samorz¹d solecznicki aktualnie jest zwi¹zany umowami partnerskimi z dwudziestoma polskimi samorz¹dami,
dwoma niemieckimi, czterema bia³oruskimi oraz jednym ukraiñskim i
³otewskim.
Nawiasem mówi¹c w tym
roku nagrody Rady Europy otrzyma³y tylko dwa litewskie samorz¹dy  Soleczniki i Poniewie¿.
Ogó³em w kraju jest 23. laureatów
odznaczeñ Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Tych, co maj¹ ju¿ odznaczenia I i
II stopnia jeszcze mniej.
Droga do uznania wymaga pokonania pewnych przeszkód, bardzo
czêsto s¹ nimi stereotypy  odziedziczone albo, co jest zgub¹ naszych
czasów, nabyte i nie wiadomo po co
utrzymywane przy ¿yciu. Co wiêcej,
ostatnio politycy dodaj¹ im nowych
barw. Szkoda, ¿e w roli arcymistrza
malarstwa postanowi³a wyst¹piæ
.
pani Prezydent Dalia Grybauskaite.
Jej wypowiedzi z pobytu w Stanach
Zjednoczonych zosta³y przyjête brawami jedynie przez garstkê ultranacjonalistów, którzy ubolewaj¹, ¿e Litwa jest w otoczeniu wrogów  Polski i Rosji, którzy zgotowali Litwie
rolê koz³a ofiarnego. Owszem jest
jeszcze Bia³oru, ale stosunek Litwy
do niej jest taki, ¿e prawa obywatelskie s¹ prawami obywatelskimi w
Europie, a w kraju trzecim zawsze
mo¿e byæ inaczej. Jego wybór nale¿y uszanowaæ. Zreszt¹ u nas, na Litwie, te¿ jest inaczej i ¿aden s¹siad
nie ma prawa nam doradzaæ.
Ostatnie spotkanie polsko  litewskiej grupy ds. trudnych w Bia³owie¿y zakoñczy³o siê radosnym stwierdzeniem, ¿e grupa siê spotka³a i zaczê³a ponownie rozmawiaæ. Politycy obydwu pañstw doskonale zdawali sobie sprawê, ¿e rzeczowa rozmowa mo¿e nast¹piæ jedynie po
zmianie stanowiska jednej strony 
naszej, litewskiej. Wierzymy, ¿e stanie siê tak po jesiennych wyborach

do parlamentu. W grupie poselskiej
litewskiego Sejmu, która musia³a
szukaæ porozumienia z polskimi parlamentarzystami nie znalaz³o siê
¿adnego pos³a z ramienia partii polskiej. Tak po prostu z przes¹du nikt
ich na takie spotkania nie zaprasza.
Z przes¹dami postanowili walczyæ intelektualici z Polski i Litwy. W tym celu powo³ane zosta³o Forum Dialogu i Wspó³pracy z
Litw¹. Wród jego sygnatariuszy
s¹ reprezentanci ró¿nych partii,
ludzie sztuki, pisarze, naukowcy
Polski i Litwy. Wszystkich ³¹czy
chêæ podjêcia próby naprawienia
stosunków polsko-litewskich. Lista
nazwisk, zarówno po polskiej, jak
i po litewskiej stronie, budzi szacunek i nadziejê. S¹ na niej ludzie,
których trudno podejrzewaæ o
przes¹dy historyczne i brak wiedzy o spójnoci kulturowej dwóch
bratnich narodów, ich wspólnej historii i wspólnej przysz³oci w Zjednoczonej Europie. Politykom walka z przes¹dami, niestety, do dzisiaj siê nie udaje.
Andrzej Ko³osowski
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ZPL 
bylimy,
jestemy
i bêdziemy!
Dobieg³a koñca kolejna trzyletnia kadencja Solecznickiego Oddzia³u Rejonowego Zwi¹zku Polaków na Litwie. 5 maja nadszed³ czas sprawozdania z dokonañ obecnego zarz¹du, podsumowania oraz podzielenia siê uwagami, spostrze¿eniami i planami na przysz³oæ. Konferencja sprawozdawczo  wyborcza odby³a siê w auli Gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach. Na konferencjê przyby³o 79 delegatów, reprezentuj¹cych wszystkie ko³a rejonowe. Goæmi szczególnymi
byli prezes ZPL, pose³ na Sejm RL Micha³ Mackiewicz, wiceprezes AWPL, pose³ na Sejm RL
Leonard Talmont, przedstawiciele samorz¹du i administracji, kierownicy placówek owiatowych,
przyjaciele z Polski.
Porz¹dek dzienny obrad zak³ada³ sprawozdanie prezesa Zdzis³awa Palewicza, sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej, dyskusjê delegatów oraz ocenê dzia³alnoci. Istotnym punktem by³y wybory
prezesa Solecznickiego Oddzia³u rejonowego ZPL, jego zastêpców, Rady, Komisji Rewizyjnej oddzia³u, wybory delegatów na XIII Zjazd ZPL, oraz kandydatów do Zarz¹du G³ównego ZPL.
Obrady przebiega³y bardzo sprawnie i rzeczowo. Z referatem sprawozdawczym, który zamieszczamy poni¿ej, wyst¹pi³ prezes Zdzis³aw Palewicz.

Referat sprawozdawczy
Prezesa Solecznickiego Oddzia³u Rejonowego ZPL
Szanowni delegaci i gocie!
Minê³y kolejne trzy lata dzia³alnoci naszej organizacji. To okres
d³ugi i jednoczenie, po ludzku, prawie jedna chwila. Czas mija bezpowrotnie, odchodzi do historii. Tak jak
w wierszu Wis³awy Szymborskiej:
Chwilo jeste  a wiêc musisz min¹æ. Miniesz  a wiêc to jest piêkne. Tak powinnimy postrzegaæ rzeczywistoæ. To co minê³o, w zasadzie, by³o dobre, a to co bêdzie 
przyniesie oczekiwany wynik.
Co zosta³o dokonane, jakie by³y
najwa¿niejsze wydarzenia za okres
sprawozdawczy? Pierwszy obszar to
sprawy organizacyjne. Jestemy najwiêksz¹ organizacj¹ spo³eczn¹ w rejonie. Obecnie oddzia³ liczy 1243
cz³onków, zrzeszonych w 48 ko³ach,

które dzia³aj¹ na terenie ka¿dego starostwa. Liczebnoæ tych kó³ jest ró¿na. S¹ nieliczne od 5  8 osób i du¿e
do 80 osób. Nale¿¹ do nich ludzie w
ró¿nym wieku: od m³odzie¿y szkolnej do emerytów, ludzie ró¿nych zawodów, choæ wiêkszoæ stanowi¹
pedagodzy. W okresie sprawozdawczym powsta³y nowe ko³a: ko³o ZPL
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, ko³o Têcza, Soleczniki 
miasto, nieznacznie zwiêkszy³a siê
liczba cz³onków. Jedne ko³a dzia³aj¹
aktywnie, inne, niestety, s¹ pasywne. Nale¿y to te¿ przyznaæ. Ludzie
skupieni wokó³ ZPL, to przede
wszystkim ideowcy, pracuj¹cy na
rzecz polskoci z poczucia serca, powiêcaj¹cy swój wolny czas, szczerze udzielaj¹cy siê tej pracy. Nale¿y
im siê podziêkowanie, ¿e ZPL two-

rzyli i tworz¹. Nie chcia³bym kogo
specjalnie wyró¿niaæ, ale dorobek niektórych kó³ i cz³onków organizacji
jest naprawdê imponuj¹cy. Przyk³adem mo¿e s³u¿yæ ko³o zrzeszaj¹ce
cz³onków zespo³u Solczanie, którzy wykonuj¹ ogromn¹ pracê na
rzecz zachowania to¿samoci narodowej i krzewienia kultury. S¹ to
osoby, które dzia³aj¹ wszêdzie i dzia³aj¹ tak, jak musz¹ dzia³aæ spo³ecznic y. Ich dzia³anie widaæ, s³ychaæ i
czuæ. Nale¿¹ siê im wyrazy najwy¿szego uznania. Innym bardzo pozytywnym przyk³adem jest nowopowsta³e ko³o PUTW, na czele z prezesem, by³ym wiceprezesem ZPL, panem Antonim Jankowskim. Te ko³o
mo¿e s³u¿yæ wzorem i dobrym przyk³adem pracy spo³eczników. Przyk³ady mo¿na, oczywicie, mno¿yæ.
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Dobrze zorganizowana praca w
kole potrzebuje te¿ dobrego zaplecza.
Na to zawsze zwracalimy uwagê,
na miarê naszych mo¿liwoci finansowych. W ci¹gu trzech lat wyposa¿ylimy siedziby kó³ w Solecznikach, Jaszunach, Dziewieniszkach,
Bia³ej Wace. Otworzylimy wietlicê w Jurgielanach. Jest ju¿ prawie
wszystko gotowe do otwarcia biura
w Tietiañcach. W zasadzie mamy
przygotowan¹ stronê internetow¹
oddzia³u. Wydarzeniem bardzo wa¿nym, w organizacyjnym sensie, jest
ukazanie siê miesiêcznika Soleczniki, który zdoby³ wielu czytelników
i s³u¿y popularyzacji dzia³alnoci
Zwi¹zku, bowiem w ka¿dym numerze jest opisywana dzia³alnoæ kó³ ZPL
naszego rejonu.
Druga sfera to dzia³alnoæ polityczno  spo³eczna. W ci¹gu minionej kadencji mielimy kilka istotnych
wydarzeñ politycznych: wybory do
Parlamentu Europejskiego, prezydenckie, uzupe³niaj¹ce do Sejmu RL i
wybory samorz¹dowe. Dla nas
wszystkie wybory s¹ wa¿ne, bo celem jest wygrana. Od aktywnoci obywatelskiej zale¿y wszystko. W tym
miejscu mogê stwierdziæ, ¿e cz³onkowie Zwi¹zku Polaków naszego oddzia³u maj¹ tego wiadomoæ. Z wielkim zaanga¿owaniem i powiêceniem
bior¹ udzia³ w g³osowaniu, pracuj¹ jako
agitatorzy, zachêcaj¹c ludzi do przyjcia do urn, pracuj¹ jako cz³onkowie
ró¿norodnych komisji i sztabów wyborczych, jak te¿ jako obserwatorzy.
Wspieramy dzia³alnoæ i dzia³amy
wspólnie z Akcj¹ Wyborcz¹ Polaków
na Litwie, innymi organizacjami spo³ecznymi. To przede wszystkim Macierz Szkolna. Wyniki s¹ dowodem
tego, ¿e jestemy skuteczni, gdy¿ w
wyborach samorz¹dowych w 2011
roku uzyskalimy rekordowe poparcie i osi¹gnêlimy historyczny wynik
zdobywaj¹c 22 mandaty w 25  osobowej Radzie samorz¹du. Powodem
do dumy jest wysoka frekwencja i
poparcie dla programu AWPL, a jest
to nasz wspólny program.
Chcia³bym z³o¿yæ mocny akcent
na kszta³towaniu postawy obywatelskiej. Jest dla nas spraw¹ pierwszej
wagi. Powinnimy zrozumieæ, ¿e w
tej sytuacji, przy zmieniaj¹cych siê koniunkturach politycznych, mo¿emy
polegaæ przede wszystkim na sobie.
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Ostatnie wydarzenia pokazuj¹, ¿e wiele zale¿y od nas samych. Sami powinnimy udowodniæ, ¿e to, co deklarujemy, to wykonujemy, to co planujemy, to osi¹gniemy. Oczywicie
przy pomocy Polski, przy wspó³dzia³aniu ze strukturami i instytucjami
pañstwowymi, ale z dowiadczenia
widaæ, ¿e nasz los jest w naszym rêku.
Szkoda, ¿e wspó³towarzyszy, którzy
rozumiej¹ nasze d¹¿enia, nie mamy za
du¿o. Nie bêdê wymienia³ wszystkich
problemów, z którymi siê spotykamy,
ale powiem, ¿e nie da siê je pokonaæ
bêd¹c pasywnym obserwatorem. Jestem przekonany, ¿e czy to polityk,
czy to zwyk³y mieszkaniec, powinni
mieæ wiadomoæ, ¿e przysz³oæ zale¿y od naszej aktywnoci, postawy
obywatelskiej. Tutaj na pewno jest
wiele do zrobienia. Mimo, ¿e mamy
dobre wyniki, ale z aktywnoci¹ na
co dzieñ, dotycz¹c¹ kszta³towania
to¿samoci nie jest a¿ tak dobrze. ZPL
stara siê kszta³towaæ postawy obywatelskie poprzez wspólne dzia³ania
na rzecz lokalnych rodowisk, ale
nadal jest tu wiele do zrobienia i mamy
dobr¹ rezerwê.
Trzeci obszar dzia³alnoci to
sprawy szkolnictwa polskiego. Jest
to temat, na którym koncentrowalimy i koncentrujemy szczególn¹
uwagê. Jest to temat  rzeka. Problemów w tej dziedzinie, niestety,
nam przybywa. Nie mo¿na jednak
pomin¹æ milczeniem wysi³ku, który
cz³onkowie Zwi¹zku wspólnie z administracj¹ szkó³, Macierz¹ Szkoln¹
i innymi organizacjami, wk³adaj¹ w
dzia³alnoæ owiatow¹. Tu chcê podkreliæ, ¿e jestemy w tej kwestii jak
jedno cia³o. Trudno wyodrêbniæ
dzia³alnoæ ZPL od AWPL, czy Macierzy i innych organizacji. Wielu z
nas nale¿y do ró¿nych organizacji.
Cele mamy jednakowe i dobrze, ¿e
zmierzamy w jednym kierunku. Nie
dzielimy zas³ug, a problemy wspólnie pokonujemy. Mówi¹c dzisiaj o
obszarach dzia³alnoci, nie chcê podkrelaæ, ¿e to tylko Zwi¹zek Polaków
czego dokonuje. Zwi¹zek Polaków
uzupe³nia dzia³alnoæ innych organizacji, czêsto wystêpuje jako inicjator, ale to wspólne dzia³anie. Dla
przyk³adu w szkolnictwie: organizujemy wspólnie konkursy historyczne, literackie, wspieramy organizacjê olimpiad jêzyka polskiego, orga-

nizujemy wycieczki edukacyjne, kolonie dla dzieci, seminaria dla nauczycieli. Wspólnie z wydzia³em
owiaty i sportu samorz¹du, szko³¹
zawodow¹ w Elbl¹gu i miastem
Szczytno zorganizowalimy konferencjê naukowo  metodyczn¹ Rodzina wobec wyzwañ wspó³czesnoci. Dziêki kontaktom z uczelniami
w Polsce pomoglimy sporej grupie
naszej m³odzie¿y podj¹æ studia w Polsce, a tym, którzy studiuj¹ na Litwie i
s¹ aktywni, wystawiamy opinie do
wniosków o stypendia Semper Polonia. Przez Zwi¹zek Polaków przy
wsparciu Wspólnoty Polskiej do¿ywiamy dzieci w naszych szko³ach.
Naszym wspólnym celem jest dobra,
konkurencyjna szko³a polska. Obecnie sytuacja jest taka, ¿e wszyscy
powinnimy walczyæ o jej byt i zachowanie. Aktywnie uczestniczylimy
we wszystkich podejmowanych
przez spo³ecznoæ polsk¹ dzia³aniach
w obronie szkolnictwa. Uczestniczylimy w wiecach, zbieralimy podpisy. Wymaga³o to zaanga¿owania wielu osób i kó³ ZPL. miem stwierdziæ,
spe³niaj¹ swoj¹ misjê.
Czwarty obszar to zachowanie
dziedzictwa, pamiêci narodowej i ladów polskoci na Ziemi Solecznickiej. Chodzi nam o pielêgnowanie i
upamiêtnienie naszej bogatej historii.
W tym obszarze s¹ konkretne dokonania i znowu wspólnym wysi³kiem
 samorz¹du, ZPL, AWPL. Zosta³y
uporz¹dkowane miejsca pochówku
¿o³nierzy AK w Ejszyszkach i Solecznikach. W Ejszyszkach stan¹³ pomnik upamiêtniaj¹cy ofiary repatriacji i wywózek, w Kolenikach  pomnik Jana Paw³a II. Cz³onkowie
Zwi¹zku mieli w tych wydarzeniach
zarówno udzia³ merytoryczny, jak
równie¿ finansowy i w formie pracy u podstaw.
Praca z m³odzie¿¹  kolejna sprawa. Ona bodaj¿e jest najwa¿niejsz¹.
By³a i zostaje na przysz³oæ. To jest
priorytet naszego programu. Tu konkretnie dzia³amy w dziedzinie sportu.
Pod auspicjami ZPL odby³o siê wiele
turniejów. M³odzi sportowcy wyje¿d¿ali do Polski. Wystêpujemy jako
sponsorzy i organizatorzy imprez
sportowych. Uwa¿am, ¿e poprzez
sport mamy bardzo dobre dojcie do
m³odzie¿y i zachêcenie do dzia³alnoci spo³ecznej w Zwi¹zku.

ZPL
mi, którzy zak³adali ZPL. Trzeba tê
kronikê porz¹dkowaæ. To podstawa
do wychowywania m³odych, przekazywania dobrych przyk³adów dzia³ania na rzecz polskoci. Mówmy o
tych ludziach, którzy nigdy nie bali
siê byæ Polakami i swym w³asnym
przyk³adem i w³asnym ¿yciem to
udowadniali.
Musimy tworzyæ przyjazn¹ atmosferê, pozytywny wizerunek naszej spo³ecznoci. Ma³o powiedzieæ,
¿e jestem Polakiem, trzeba byæ gospodarnym, uczciwym, ¿yæ tak, ¿eby
nas dobrze postrzegano. Od wielu
czynników to zale¿y, ale przede
wszystkim zale¿y od ka¿dego z nas.
Co nas czeka? Je¿eli chodzi o
konkrety, to powiedzia³bym, ¿e nale¿y podwoiæ liczbê cz³onków
Zwi¹zku i to ¿aden problem. Powo³aæ m³odzie¿ow¹ sekcjê, tym bardziej,
¿e podstawy ku temu ju¿ s¹, zak³adaæ nowe wietlice i siedziby ZPL,
aktywnie pracowaæ na przestrzeni
medialnej. Naszym niezmiennym
wspólnym zadaniem jest wygrywanie wszystkich wyborów i tych najbli¿szych do Sejmu, popularyzacja jêzyka polskiego, obrona naszych
praw, organizowanie ró¿nych imprez
utrwalaj¹cych nasz¹ to¿samoæ. To
s¹ konkretne sprawy, znane od pocz¹tków naszej dzia³alnoci. ¯eby to
siê sta³o, potrzebna jedna ma³a sprawa  trzeba to robiæ.
Na zakoñczenie chcê wszystkim
podziêkowaæ za wspó³pracê. S³owa
uznania nale¿¹ siê dla administracji
naszego rejonu i wszystkich instytucji samorz¹dowych, dla wydzia³u

owiaty i sportu, z którym ZPL cile wspó³pracuje, dla Centrum Kultury w Solecznikach. Dobrze, ¿e nam
siê dobrze wspó³pracuje z radiem
Znad Wilii, ¿e nas s³ysz¹, ¿e pisz¹
o nas nasze gazety: Kurier Wileñski i Tygodnik Wileñszczyzny.
Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê dla
naszych partnerów z Polski, dla
tych, którzy byli, s¹ i bêd¹ z nami.
Przede wszystkim dla Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i
Wspólnoty Polskiej za wsparcie
finansowe. Dla wielu, wielu ludzi
serdeczne podziêkowanie. Chcê podziêkowaæ moim zastêpcom  Grzegorzowi Jurgo i Marioli Pieszko. Pani
Annie Biersztañskiej, ksiêgowej i organizatorce wielu imprez. Wam, szanowni prezesi kó³ i delegaci konferencji, za to, co pañstwo robicie.
Kto powiedzia³, ¿e zacz¹æ jest
trudno, ale wytrwaæ jest sztuk¹.
Wytrwaæ w naszej polskiej innoci
 wileñskiej, solecznickiej, ejszyskiej
 to nie lada wyzwanie! I to jest sztuka! A sztuka to umiejêtnoæ, profesjonalizm, dyplomacja, zdolnoæ odnalezienia siê w najtrudniejszych sytuacjach, komunikatywnoæ, odwaga i wiele innych czynników, które
sk³adaj¹ siê na sztukê.
Chcê powiedzieæ, ¿e Wileñszczyzna to wielki zbiorowy obowi¹zek. I chocia¿ jak mówi³ Norwid:
Gorzki to chleb jest polskoæ, ale
naszym zbiorowym obowi¹zkiem
jest, ¿eby tego chleba wszystkim
wystarczy³o i ¿eby smakowa³
wszystkim jednakowo.
Dziêkujê bardzo.
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Wyjazdy krajoznawcze i edukacyjne dla cz³onków Zwi¹zku i osób
zainteresowanych  to kolejna sfera
dzia³alnoci. To praca wymagaj¹ca
przygotowania, czasu, zaanga¿owania, zdobycia dofinansowania. Jest
to jednak warte zachodu, bowiem
sprzyja zachowaniu wspólnoty. Wyj¹tkowo wa¿ne by³y wyjazdy do
Smoleñska i Katynia, pielgrzymki do
Polski ladami Jana Paw³a II oraz wycieczki po rejonie. Bylimy wspó³organizatorami wielu imprez kulturalnych: koncertów gwiazd polskich,
spotkañ, wystaw i wielu innych
przedsiêwziêæ potwierdzaj¹cych nasz
aktywny udzia³ w promocji polskoci i kultury polskiej.
Naszym obowi¹zkiem, drodzy
pañstwo, jest rozwój organizacji, by
by³o w niej miejsce dla ludzi ró¿nych,
ale przede wszystkim m³odych.
Mamy pozytywne przyk³ady zaanga¿owania m³odzie¿y. Mamy kilka kó³
w szko³ach, ko³o studentów i osób
po studiach. Nie kryjê jednak, ¿e
chcia³oby siê, by by³o ich o wiele,
wiele wiêcej.
Mamy przed sob¹ bardzo du¿o
pracy, czasami nawet drobnej, niezauwa¿alnej, ale przynosz¹cej wielkie efekty i dywidendê. Choæby zaczynaj¹c od dwujêzycznych tabliczek, o których g³ono. Mo¿na je
zamieciæ na swoim domu. Cz³onkowie ZPL i AWPL prowadz¹cy biznes, maj¹ w³asne biura, w³asne domy,
ale czy wszêdzie mamy tabliczki?
Zastanówmy siê nad tym.
Nawo³ujê do tego bymy siê zainteresowali swoimi dziejami, lud-
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Delegaci i gocie konferencji, którzy zabierali g³os odnosili siê do dzia³alnoci, jednoczenie krel¹c
szersz¹ perspektywê na przysz³oæ oraz odnotowuj¹c sprawy istotne dla spo³ecznoci polskiej w rejonie
solecznickim i na Wileñszczynie. Zgromadzeni pozytywnie ocenili pracê prezesa oraz zarz¹du. W wyborach prezesa absolutorium otrzyma³ Zdzis³aw Palewicz, który po raz kolejny bêdzie pe³ni³ funkcje prezesa. Na jego propozycjê na kolejn¹ kadencjê wybrano czworo wiceprzewodnicz¹cych:

Wiceprezes
Mariola Pieszko
Obszar dzia³alnoci:
Szkolnictwo i edukacja,
promocja jêzyka polskiego

Wiceprezes
Beata Pietkiewicz
Obszar dzia³alnoci:
Ochrona praw mniejszoci narodowych, zachowanie dziedzictwa historycznego, promocja ZPL

Wiceprezes
Grzegorz Jurgo
Obszar dzia³alnoci:
Praca z m³odzie¿¹, dzia³ania na rzecz rozwoju
sportu

Wiceprezes
Marzena Juchniewicz
Obszar dzia³alnoci:
Dzia³alnoæ kulturalna,
zachowanie dziedzictwa narodowego i historycznego

Gremium zatwierdzi³o
równie¿ sk³ad Rady Solecznickiego Oddzia³u
Rejonowego ZPL na kolejn¹ kadencjê:

8. Danuta Sobol
9. Gienadij Baranowicz
10. Halina Smykowska
11. And¿e³a Dajlidko
12. Lena Bicic
13. Jan Mi³oszewicz
14. Jolanta Krupowies
15. Stanis³awa Rodziewicz
16. Maria Bogdziewicz
17. Mariola Antul
18. Anna Jasiñska
19. Czes³awa Or³owska
20. Wojciech Jurgielewicz

21. Weronika Duchniewicz
22. Eugeniusz Suckiel
23. Antoni Edward
Jankowski
24. Józef Rybak
25. Stanis³aw Kupcze³ajæ
26. Tadeusz Zimiñski
27. Regina Tietianiec
28. Jadwiga Sinkiewicz
29. Jaros³aw Jurgielewicz
30. Regina Markiewicz
31. Leonard Talmont
32. Boles³aw Daszkiewicz

33. Gitana Stakucewiczienie
34. Stanis³awa Masian

1. Zdzis³aw Palewicz
2. Mariola Pieszko
3. Grzegorz Jurgo
4. Beata Pietkiewicz
5. Marzena Juchniewicz
6. Anna Biersztañska
7. Teresa Wojsiat

Delegaci konferencji
sprawozdawczo  wyborczej zapoznali siê z planem dzia³alnoci na kolejne trzy lata. To cele
ambitne, ale mo¿liwe do
wdro¿enia i jednoczenie zachêta dla innych,
aby do³¹czali do dzia³alnoci ZPL.

PROGRAM DZIA£ALNOCI
SOLECZNICKIEGO ODDZIA£U REJONOWEGO
ZWI¥ZKU POLAKÓW NA LITWIE
2012-2015

ZA£O¯ENIA PROGRAMU DZIA£ALNOCI
l Okrelenie celów i zadañ Solecznickiego Oddzia³u ZPL
l Stworzenie planu dzia³añ Solecznickiego Oddzia³u ZPL
l Okrelenie metod dzia³alnoci
l Koordynacja dzia³añ

Niniejszy program dzia³alnoci Solecznickiego Oddzia³u Zwi¹zku Polaków na Litwie jest kontynuacj¹ dotychczasowych dzia³añ Oddzia³u na rzecz odrodzenia narodowego, formowania wiadomoci i odrodzenia kultury narodowej, wychowania dzieci i m³odzie¿y w duchu polskoci, pielêgnowania tradycji chrzecijañskich, popularyzacji i
pielêgnowania jêzyka polskiego w rejonie solecznickim.
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I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Cele

Sposoby realizacji

1) Rozpowszechnianie informacji o
dzia³alnoci Solecznickiego Oddzia³u ZPL

l Doroczne sprawozdawczo-informacyjne zebrania cz³onków Solecznickiego
Oddzia³u ZPL
l Spotkania organizacyjne, sprawozdawcze wewn¹trz Kó³
l Promocja dzia³alnoci Solecznickiego Oddzia³u ZPL poprzez aktywnoæ
medialn¹

2) Zebranie informacji o dzia³alnoci Solecznickiego Oddzia³u ZPL

l
l

3) Poszerzanie dzia³alnoci poprzez
pozyskiwanie nowych cz³onków

l Promocja dzia³alnoci Solecznickiego Oddzia³u ZPL poprzez aktywnoæ
medialn¹

Uporz¹dkowanie kroniki Solecznickiego Oddzia³u ZPL
Archiwizacja dokumentacji, historyczne udokumentowanie dzia³alnoci

II. SZKOLNICTWO I EDUKACJA
Cele

Sposoby realizacji

1) Promocja jêzyka polskiego

Zorganizowanie wieczorków poezji
Zorganizowanie konkursu jêzyka polskiego dla uczniów, wspieranie Olimpiady Jêzyka Polskiego
l Organizacja ogólnorejonowego dyktanda jêzyka polskiego
l Organizacja warsztatów dziennikarskich dla klas gimnazjalnych

2) Doskonalenie kadry
pedagogicznej

l
l

3) Nawi¹zywanie nowych
kontaktów

l Nawi¹zywanie kontaktów na podstawie samorz¹dowej wspó³pracy partnerskiej, nawi¹zywanie kontaktów z organizacjami pozarz¹dowymi w Polsce

4) Upowszechnianie wiedzy
o Polsce wspó³czesnej

Organizacja pobytów edukacyjno wypoczynkowych w Polsce
Organizacja konkursu nt. Polski (np. esej o Polsce, konkurs wiedzy o
Polsce wspó³czesnej)

l
l

Organizacja konferencji tematycznych
Wyjazdy studyjne do szkó³ w Polsce

l
l

III. OCHRONA PRAW MNIEJSZOCI NARODOWYCH
Cele

Sposoby realizacji

1) Upowszechnianie wiedzy
o prawach mniejszoci narodowej

l Organizacja konferencji o prawach mniejszoci narodowych w
Europie
l Wizyty studyjne na pograniczach Europy
l Organizacja spotkañ ze znawcami tematu
l Zwrócenie uwagi na problemy mniejszoci polskiej na Litwie poprzez inicjatywy szkolne(np. organizowanie imprez powiêconych tematyce), poprzez ustosunkowanie siê do bie¿¹cej sytuacji, wydarzeñ, itp. w mediach,
poprzez organizacjê akcji obywatelskich

2) Upowszechnianie wiedzy
o funkcjonowaniu spo³eczeñstwa
obywatelskiego

l
l

Organizacja wyk³adów o UE
Organizacja klubu dyskusyjnego

3) Upowszechnianie wiedzy o ¿yciu
spo³ecznym, ekonomicznym,
kulturalnym i politycznym
miejsca zamieszkania

l
l

Wydawnictwo czasopisma kulturalno-spo³ecznego Soleczniki
Informacje bie¿¹ce w mediach

4) Podnoszenie statusu
spo³ecznego grup polskich

l Rozpowszechnianie informacji o osi¹gniêciach Polaków rejonu solecznickiego w mediach
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ZPL
IV. KULTURA, M£ODZIE¯, SPORT
Cele

Sposoby realizacji

1) Umacnianie wiêzi z Macierz¹

l
l

Organizacja pobytów edukacyjno wypoczynkowych w Polsce
Organizacja koncertów polskich wykonawców i zespo³ów artystycznych

2) Promowanie Polski
i upowszechnianie polskiej kultury

l
l
l
l
l

Informowanie o bie¿¹cych polskich wydarzeniach kulturalnych
Organizacja wystaw polskich malarzy
Organizacja spotkañ z literatami polskimi
Organizacja spotkañ z polskimi politykami
Organizowanie przegl¹du filmów polskich

3) Organizacja dzia³alnoci
pozaszkolnej

l Organizowanie wycieczek szkolnych po rejonie i Litwie w zakresie szkolnych kó³ ZPL
l Organizowanie wycieczek ladami pamiêci (poetów, pisarzy, postaci historycznych)

4) Udzia³ w projektach
miêdzynarodowych

l
l

5) Promowanie polskoci
poza rodowiskiem

l Udzia³ w ogólnych imprezach litewskich (wystawach, konferencjach, kiermaszach)

6) Organizacja polskich wi¹t
narodowych

l
l

7) Organizacja dzia³alnoci
sportowej

l Organizowanie Spartakiady  rozgrywek sportowych wród m³odzie¿y
szkolnej (wrzesieñ  padziernik)

8) Wspieranie cz³onków
Solecznickiego Oddzia³u ZPL
w dzia³alnoci kulturalno 
sportowej poza granicami Litwy

l

Pozyskiwanie rodków finansowych z ró¿nych róde³ na projekty
Udzia³ w imprezach polskich poza granicami Litwy

Organizowanie obchodów wiêta Niepodleg³oci Polski
Organizowanie obchodów wiêta Konstytucji 3 maja

Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej

V. DZIEDZICTWO NARODOWE, PAMIÊÆ HISTORYCZNA
Cele

Sposoby realizacji

1) Kultywowanie i popularyzacja
tradycji i obyczajów polskich

l Aktywny udzia³ kó³ Solecznickiego Oddzia³u ZPL przy organizowaniu tradycyjnych imprez w szkole lub miejscowoci (np. Do¿ynki, tzw. festy kocielne, Zapusty, wiêta narodowe, spotkania wigilijne, itp.)
l Wk³ad w organizacjê imprez w zakresie ogólnorejonowym (np. wespó³ z
Samorz¹dem Rejonu Solecznickiego, Domem Kultury w Solecznikach itp.)

2) Upowszechnianie wiedzy
historycznej o Polsce

Organizacja wycieczek do Polski
Publikacja artyku³ów historycznych na ³amach czasopisma Soleczniki
wydawanego przez Solecznicki Oddzia³ ZPL
l Zorganizowanie konkursu historycznego

3) Badanie i upowszechnianie
wiedzy historycznej o rejonie
solecznickim

l
l
l

4) Poszukiwanie, dokumentowanie,
inwentaryzacja polskich ladów
oraz miejsc pamiêci

Organizacja konkursu dla m³odzie¿y Moje korzenie
Udokumentowanie w formie pracy zbiorowej miejsc pamiêci (np. zdjêcia
i opisy pomników, stworzenie baz danych ludnoci polskiej na podstawie
zapisów kocielnych, ew. nagrobkowych)
l Zbadanie dziejów znanych rodów
l Upamiêtnienie ladów polskiej historii
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l
l

l
l

Badania historyczne obejmuj¹ce ró¿ne okresy historyczne rejonu solecznickiego
Publikacja badañ
Zbieranie róde³ historycznych z ró¿nych epok

OWIATA

¯ycie w Podborzu krêci siê wokó³ szko³y
Podborska Szko³a Podstawowa wiêtowa³a
swoje 100-lecie. Dla lokalnej spo³ecznoci by³o
to wa¿ne wydarzenie, a zaszczycili je sw¹ obecnoci¹ równie¿ gocie honorowi: przedstawiciele w³adz rejonu na czele z merem Zdzis³awem
Palewiczem, kierownik wydzia³u konsularnego
Ambasaddy RP w Wilnie Stanis³aw Kargul, pose³
Leonard Talmont. Przybyli oddani przyjaciele z
Polski  cz³onkowie Zachodnio  Pomorskiego
Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego na
czele z prezesem Adamem Zygmuntem, jak równie¿ dyrektorzy szkó³ rejonu, absolwenci i sympatycy placówki.

U

roczystoci jubileuszowe rozpoczê³a msza wiêta w podborskim
kociele pw. NMP, której przewodniczy³ ksi¹dz proboszcz Szymon Wik³o,
a koncelebrowali nabo¿eñstwo absolwenci szko³y  ksiê¿a Jerzy Witkowski i Rus³an Wilkiel. Druga czêæ wiêta odby³a siê ju¿ na placu przed szko³¹.
Ods³oniêta tu zosta³a tablica pami¹tkowa, która przysz³ym pokoleniom
bêdzie przypomina³a o 100-leciu. Na
umieszczonej na potê¿nym g³azie marmurowej tablicy zapisane zosta³y s³owa: S¹ miejsca, czasy i ludzie, których siê nie zapomina.... S³oneczna
majowa pogoda, malownicze po³o¿enie placówki stanowi³y piêkne t³o dla
przygotowanej przez nauczycieli i
uczniów  zarówno obecnych i by³ych  akademii.

WIEKOWE DZIEJE

100-lecie dzia³alnoci by³o okazj¹
przypomnienia dziejów placówki, cile zwi¹zanych z histori¹ tej miejscowoci i losami jej mieszkañców.
Pierwsza szko³a powsta³a w Podborzu w 1910 roku, wówczas nauka
odbywa³a siê tu po rosyjsku. Dopiero
w 1921 r. zaczê³a dzia³aæ polska jednoklasowa szko³a powszechna, która mieci³a siê w prywatnym domu
Monkiewicza, uczy³o siê tu 60 dzieci
z Podborza i okolic. W czasie II wojny wiatowej zajêcia siê nie odbywa³y, szko³a wznowi³a pracê w 1946
roku. Mieci³a siê wtedy, podobnie jak
przed wojn¹, w prywatnym domu
Pietraszkiewiczów. W 1952 roku zosta³a przekszta³cona w 7-letni¹, na
potrzeby szko³y przekazany zosta³

budynek mleczarni, dyrektork¹ by³a
Irena Malinowska. Kolejna wa¿na
data w dziejach szko³y  to rok 1954,
kiedy uzyska³a ona status redniej.
Uczniów przybywa³o, miejsca brakowa³o, powsta³a wiêc potrzeba poszerzenia budynku. Przybudówka zosta³a
oddana do u¿ytku 1 wrzenia 1963
roku, natomiast stary budynek zosta³
ob³o¿ony ceg³¹ i po³¹czony korytarzem z nowym skrzyd³em. W tamtym okresie kierowa³a szko³¹ Jadwiga Romanowska. Status redniej
szko³a utrzyma³a do 1974 r., kiedy z
powodu zmniejszaj¹cej siê liczby
uczniów zosta³a przekszta³cona w 8letni¹, a w 1998 roku  w zwi¹zku z
reform¹ edukacji  w 10-letni¹.
Szko³a  to nie budynek, to przede
wszystkim ludzie, którzy j¹ tworz¹.
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OWIATA
Pracowa³o tu kolejno kilku dyrektorów, nauczyciele, którzy zostawili
trwa³y lad we wdziêcznej pamiêci
uczniów: Józef £ucznik, Wac³aw i
Jadwiga Wiêckiewiczowie, Janina
Kury³o, Czes³awa Baranowska, Edyta Pieciun. W Podborzu, miejscowoci o g³êbokich polskich tradycjach,
ze szczególn¹ wdziêcznoci¹ wspominany jest Litwin Adas Pumputis,
który uczy³ litewskiego, a jednoczenie za³o¿y³ kó³ko twórczoci artystycznej, jego uczniowie uczestniczyli
w ró¿nych festiwalach, konkursach,
wiêtach Pieni.  Bardzo by³ oddany dla szko³y, dla wsi, z¿y³ siê z lokaln¹ spo³ecznoci¹  obecna dyrektorka Halina Molis, kiedy 26 lat temu
przysz³a tu pracowaæ, jeszcze go zasta³a. Po mierci Adas Pumputis
spocz¹³ na miejscowym cmentarzu.

NOWA STARA SZKO£A

60 proc. pracuj¹cych obecnie pedagogów  to absolwenci szko³y.
Zdaniem dyrektor, to du¿y plus: znaj¹
tu ka¿d¹ rodzinê, a ¿e mieszkaj¹ na
miejscu  po pracy nie piesz¹ do
domu, mo¿na wiêc organizowaæ zajêcia pozalekcyjne, w³¹czyæ siê do
¿ycia lokalnej spo³ecznoci.
Podborze  to miejscowoæ historyczna, w XIX wieku nale¿a³a do
rodziny Jundzi³³ów, herbu £abêd.
Stanis³aw Bonifacy Jundzi³³, profesor Uniwersytetu Wileñskiego, by³
za³o¿ycielem Wileñskiego Ogrodu
Botanicznego.
Podborzanie zawsze z dum¹ podkrelaj¹, ¿e wywodz¹ siê w³anie
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st¹d i, ¿e jest to polska wie. O przywi¹zaniu do polskoci wiadczy
fakt, ¿e litewska szko³a, która zosta³a tu otwarta po odzyskaniu niepodleg³oci przez Litwê, szybko z braku
uczniów umar³a mierci¹ naturaln¹:
podborzanie swoje dzieci kszta³c¹ w
jêzyku ojczystym.
W trakcie przygotowañ do jubileuszu spo³ecznoæ szkolna zgromadzi³a
informacje o by³ych uczniach. W ci¹gu stulecia by³o ich 1021, a zapewne
nawet wiêcej, bo brak danych na temat liczby uczniów szko³y wieczorowej, która tu równie¿ dzia³a³a.
Wród absolwentów s¹ lekarze, nauczyciele, przedstawiciele innych zawodów. Halina Molis wymienia ksiê¿y Jerzego Witkowskiego, Ryszarda
Pieciuna i Rus³ana Wilkiela, dr nauk
humanistycznych Walentynê Krupowies, lekarz Teresê Sankowsk¹, adwokat Danutê Sankowsk¹.
Obecnie podborska podstawówka
ma 77 uczniów, pracuje tu 19 nauczycieli, jest filia w Tietiañcach z siedmioma maluchami w klasie przygotowawczej. Ma swój czynny udzia³ w
¿yciu lokalnej spo³ecznoci: cokolwiek
siê dzieje w gminie, uczniowie i nauczyciele w tym uczestnicz¹, a szkolne uroczystoci, takie jak inauguracja
czy zakoñczenie roku szkolnego, Dzieñ
Nauczyciela czy wiêto Niepodleg³oci Polski odbywaj¹ siê w gocinnych
murach starostwa (szko³a nie ma w³asnej sali), si³¹ rzeczy wiêc zapraszani
s¹ wszyscy mieszkañcy, nie tylko ci,
którzy maj¹ dzieci w wieku szkolnym.
Czêstymi goæmi w szkole s¹ pracow-

nicy Nadlenictwa Olkienickiego, do
tradycji nale¿y organizowane wspólnie wiêto Ziemi, sadzenie drzewek i
zawieszanie szpakówek.
Opowiadaj¹c o szkole, któr¹ kieruje, Halina Molis wspomnia³a równie¿ o wspó³pracy z innymi szko³ami
dzia³aj¹cymi w rejonie solecznickim i
o kontaktach w Polsce. Po ukoñczeniu 10 klas w Podborzu uczniowie
kontynuuj¹ naukê w Butrymañskiej
Szkole redniej im. Anny Krepsztul lub
w Ejszyskim Gimnazjum, oczywiste
wiêc, ¿e s¹ organizowane ró¿ne
wspólne przedsiêwziêcia. Pamiêtny
by³ na przyk³ad wspólny ze szko³¹ z
Butrymañc wyjazd do Katynia i Smoleñska. Przyjaciele w Polsce  to m.in.
Zachodnio  Pomorski Oddzia³ Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, który
kilka razy do roku odwiedza Podborze i zawsze z darami. Nowe meble,
przybory szkolne, sprzêt, lektury  z
wdziêcznoci¹ wymienia pani dyrektor. Z kolei dziêki przyjacio³om z Dar³ówka co roku grupa dzieci wyje¿d¿a
na wakacje nad morze.
Gocie, którzy przybyli na jubileusz, mieli okazjê obejrzeæ piêknie
odnowiony budynek szko³y. Ostatnio dziêki rodkom finansowym
przyznanym przez Wspólnotê Polsk¹
zosta³a tu przeprowadzona gruntowna renowacja. Zreszt¹ to w³anie z
powodu prac budowlanych 100 lecie obchodzono dwa lata póniej ni¿
nale¿a³oby. Koszty wynios³y ok. 3
mln litów, by³ w tym finansowy
udzia³ samorz¹du i Stowarzyszenia
Wspólnota Polska. Efekt jest znakomity: jasne, czyste klasy, korytarze, nowy dach, wymieniony system
grzewczy, s³owem  szko³a wiekowa, ale jak nowa. Warunki s¹ tu
obecnie wietne, ka¿dy rodzic chêtnie przyprowadzi tu swoje dziecko.
Choæ tak naprawdê, w ci¹gu tylu lat
szko³a wypracowa³a swoj¹ markê,
cieszy siê zaufaniem rodziców. Nawet koñcz¹c podstawówkê, uczniowie jej nie opuszczaj¹  pomagaj¹
w organizacji wi¹t, choæby takich,
jak te z okazji jubileuszu, na szkolnym boisku do pónego wieczora
gromadzi siê m³odzie¿, gra w pi³kê.
Szko³a przyci¹ga?  W Podborzu
wszystko siê krêci wokó³ szko³y zapewnia dyrektor Halina Molis.
Barbara Sosno
Fot. Irena Ko³osowska

KULTURA

Muzyka chóralna w Ejszyszkach

I Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej, który w pierwszych dniach czerwca odbywa siê w
Ejszyszkach, to wyj¹tkowe wydarzenie artystyczne: 28 chórów z 4 pañstw, oko³o tysi¹ca wykonawców, koncerty w kocio³ach i salach imprez.
 Festiwal muzyki chóralnej  to
nowa inicjatywa pracowników Solecznickiego Centrum Kultury, zorganizowany we wspó³pracy i z du¿ym
wsparciem samorz¹du rejonu solecznickiego i parafii pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego w Ejszyszkach, pod
honorowym patronatem mera rejonu
solecznickiego Zdzis³awa Palewicza.
Dyrektorem organizacyjnym festiwalu jest Gra¿yna Zaborowska, dyrektorem artystycznym  dr hab. Iwona
WiniewskaSalamon, koordynatorem projektu  pracownik centrum
kultury Józef Bocewicz. Wspieraj¹ finansowo festiwal Ambasada RP w
Wilnie i prywatna spó³ka EITINIT.
Przymierzaj¹c siê do przedsiêwziêcia takiej wagi, ¿eby nadaæ mu
odpowiedni poziom, organizatorzy
zaprosili do wspó³pracy Iwonê Winiewsk¹  Salamon. Dwa lata temu
by³a ona w rejonie solecznickim ze
swoim chórem, potem by³ wspólny
projekt edukacyjny, dziêki któremu
muzykuj¹ca m³odzie¿ z rejonu solecznickiego wyjecha³a na warsztaty do
Szczecina, nastêpnie pani profesor
przyjecha³a do Solecznik ze swymi
studentami. W efekcie w szkole Sztuk
Piêknych im. Moniuszki w Solecznikach powsta³ chór Il Canto. W tym
roku chór ze Szczecina ponownie
goci³ w Solecznikach. Gra¿yna Za-

borowska, dyrektor Solecznickiego
Centrum Kultury przyznaje, ¿e w tym,
i¿ pracownicy centrum porwali siê na
takie przedsiêwziêcie, jest spora zas³uga pani Iwony.  S³yszelimy o
podobnych festiwalach, odbywaj¹cych siê w ró¿nych miejscach, wspó³pracowalimy z organizatorami takich
imprez muzycznych w Polsce, nasze
zespo³y tam jedzi³y, ale brakowa³o
odwagi, ¿eby samym co takiego zorganizowaæ. Iwona Winiewska  Salamon bardzo nam pomog³a, s³u¿y³a
rad¹. Nieodzowny okaza³ siê te¿ Internet, w sieci wiele ciekawych pomys³ów mo¿na podpatrzeæ.
Podejmuj¹c siê organizacji tak
ambitnej imprezy artystycznej pomys³odawcy zak³adali, ¿e festiwal odbêdzie siê, jeli zg³osi siê 15 chórów.
Wynik przekroczy³ najmielsze oczekiwania: zainteresowanie by³o ogromne, ostatecznie zg³osi³o siê 28 chórów,
najwiêcej z Polski. Jak mówi Gra¿yna Zaborowska, zwa¿aj¹c na fakt, ¿e
uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na w³asny
koszt, sami pokrywaj¹ wydatki na
wy¿ywienie i zakwaterowanie, to, ¿e
chcia³y przyj¹æ zaproszenie ju¿ jest
du¿ym sukcesem. Mam nadziejê, ¿e
gocie bêd¹ zadowoleni i zrobi¹ nam
tak¹ reklamê, ¿e w przysz³ym roku
uczestników bêdzie jeszcze wiêcej.
Celem festiwalu jest propagowa-

nie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej, konsolidacja rodowiska chóralnego, dzielenie siê dowiadczeniami muzycznymi, podnoszenie
poziomu kultury muzycznej, jak równie¿ promocja rejonu solecznickiego.
Obecnoæ tylu goci z Polski, Bia³orusi, £otwy, ale te¿ innych regionów
Litwy jest okazj¹ zaprezentowania
walorów Ziemi Solecznickiej i gocinnoci jej mieszkañców.
Szczegó³owej ocenie podlegaæ
bêdzie emisja g³osu (intonacja, dykcja, spoistoæ barwowa) oraz interpretacja i wyraz artystyczny. Zg³oszone chóry wyst¹pi¹ w 5 kategoriach:
jednorodne, dzieciêce, doros³e mieszane, m³odzie¿owe, kameralne. Najliczniejsza jest kategoria chórów doros³ych mieszanych, w której wyst¹pi 8 zespo³ów. Najmniej jest chórów
dzieciêcych, bo zaledwie 4, ale jest to
najbardziej miêdzynarodowa kategoria, w której s¹ reprezentanci trzech
pañstw. Ka¿dy chór musia³ przygotowaæ program sk³adaj¹cy siê z utworu wykonywanego w jêzyku narodowym, pieni sakralnej, utworu polskiego kompozytora lub pieni ludowej (ewentualnie inspirowanej folklorem polskim) i utworu dowolnego.
Prezentacje chórów bêdzie ocenia³o miêdzynarodowe jury z³o¿one z
zawodowych muzyków.
Maj 2012
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KULTURA
Sk³ad Jury:
prof. Violetta Bielecka  Przewodnicz¹ca Jury, Profesor sztuk
muzycznych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Wydzia³u Instrumentalno-Pedagogicznego w
Bia³ymstoku
dr hab. Iwona Winiewska-Salamon  prof. nadz. Akademii Sztuki
W Szczecinie  Wydzia³ Edukacji
Muzycznej,
Marina Pietuchova  wyk³adowca Bia³oruskiej Pañstwowej Akademii
Muzycznej, Filia w Grodnie
Rasa Gelgotiene.  dyrygent, dyrektor Centrum Kultury przy Uniwersytecie Wileñskim
Jury w ka¿dej kategorii wy³oni laureatów Z³otej, Srebrnej i Br¹zowej
Wstêgi Solczy oraz przyzna GRAND
PRIX dla najlepszego zespo³u wy³onionego ze wszystkich kategorii. Przewidziane s¹ nagrody specjalne za najlepiej wykonany utwór sakralny i za najlepiej wykonan¹ polsk¹ pieñ ludow¹
lub inspirowan¹ polskim folklorem,
któr¹ ufundowa³ ambasador RP w
Wilnie Janusz Skolimowski. W sumie
przygotowanych zosta³o 18 nagród.
Prezentuj¹c listê zg³oszonych chó-

rów, organizatorzy zak³adaj¹, ¿e jury
bêdzie mia³o du¿o pracy i zapewne wiele
dylematów, gdy¿ uczestnicy prezentuj¹
wysoki poziom artystyczny, maj¹ na
swym koncie niejedno osi¹gniêcie, nagrody w konkursach i festiwalach. Tym
ciekawiej zapowiada siê wiêc ten pierwszy festiwal w Ejszyszkach.
Uczestnicy zjad¹ do Ejszyszek ju¿
w sobotê rano, na uroczyste otwarcie festiwalu i przes³uchania konkursowe. W sobotê wieczorem, ju¿ po
zakoñczeniu czêci konkursowej,
chóry wezm¹ udzia³ w uroczystej
mszy wiêtej.  Bêdzie to wyj¹tkowe
prze¿ycie zarówno duchowe i artystyczne, kiedy w ejszyskim kociele
tysi¹c g³osów zapiewa na chwa³ê
Bo¿¹  mówi Gra¿yna Zaborowska.
Gwiazd¹ festiwalu bêdzie chór Uniwersytetu Wileñskiego Pro Musica,
który uwietni uroczyste og³oszenie
wyników konkursu. Zakoñczy
pierwszy dzieñ festiwalu biesiada przy
ognisku na Majaku. Bêdzie to impreza integracyjna, na której w lunej atmosferze, nie obarczonej towarzysz¹c¹ konkursowi trem¹, spotkaæ siê
bêd¹ mogli wszyscy uczestnicy.
W niedzielê 3 czerwca chóry swym

piewem upiêksz¹ msze wiête w kocio³ach w Solecznikach, Kolenikach,
Podborzu, Butrymañcach, Ma³ych Solecznikach, Jaszunach, Turgielach.
Wyst¹pi¹ te¿ w salach imprez w Dziewieniszkach, Kamionce, Bia³ej Wace,
Dajnowie, w muzeum Anny Krepsztul
w Taboryszkach. W po³udnie podczas
mszy w. w kociele pw. WP w Ejszyszkach mo¿na bêdzie us³yszeæ najlepsze chóry raz jeszcze. Po nabo¿eñstwie zaprezentuj¹ siê laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach oraz zdobywca Grand Prix.
Organizatorzy musieli siê dwoiæ i
troiæ, ¿eby zorganizowaæ pobyt
uczestników z zagranicy, rozlokowaæ
800 osób nie jest ³atwo, wykorzystane zosta³y wszelkie mo¿liwoci, niektóre chóry bêd¹ mia³y noclegi w
Wilnie, a s¹ tacy uczestnicy, których
nie wystraszy³ nocleg w szko³ach, w
piworach.  Dawno nie mielimy u
siebie a¿ tylu goci  przyznaje Gra¿yna Zaborowska,  ale jest to przecie¿ doskona³a promocja naszego rejonu, przede wszystkim za  Ejszyszek. Mamy cich¹ nadziejê, ¿e festiwal stanie siê tradycj¹.
Barbara Sosno

I MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ W EJSZYSZKACH
2-3 czerwca 2012
Podzia³ na kategorie i lista uczestników:
I. CHÓRY JEDNORODNE
1. Chór La Musica Gimnazjum nr 16
im. Fryderyka Chopina w Lublinie
Dyrygent: Zdzis³aw Ohar
2. Górniczy Chór Mêski z Lubina
Dyrygent: Zdzis³aw Francuz
3. Chór ¿eñski X Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Bia³ymstoku
Dyrygent: Anna Olszewska
4. Chór Mêski Echo z Tczewa
Dyrygent: Leszek Go³¹b
5. Chór Mêski Echo z Grudzi¹dza
Dyrygent: Cielak Jerzy
6. Chór Kompania Druha Stuligrosza
z Poznania
Dyrygent: Andrzej Niedzia³kowski
II CHÓRY DZIECIÊCE
1. Chór Camerata  Dzieciêca Szko³a
Sztuk Piêknych ze Slonima (Bia³oru)
Dyrygent: Natalia Kuklickaja
2. Chór Pañstwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne (£otwa)
Dyrygent: Jaros³aw Polakow
3. Vilniaus chorinio dainavimo mokykla Liepaites jaunuèiu choras (Litwa)
Dyrygent: Edita Jaraminiene
4. Chór Szkó³y Muzycznej w Ejszyszkach (Litwa)
Dyrygent: Elvyra Savickaja-Drozd
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III CHÓRY DOROS£E  MIESZANE
1. Chór Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
Dyrygent: Dominika Kawiorska
2. Chór w. Cecylii w Rumii
Dyrygent: Krzysztof Brzozowski
3. Chorus Osensis z Osia
Dyrygent: Micha³ Rajewski
4. Chór Amici Canentes Towarzystwa Przyjació³ Chóru Uniwersytetu Warszawskiego
Dyrygent: Zuzanna Ku¿niak
5. Chór Polskiej Pieni Narodowej dzia³aj¹cy przy Bielskim Domu Kultury
Dyrygent: El¿bieta Bilmin
6. Polonijny Chór Polonez dzia³aj¹cy
przy miñskim oddziale ZPB
Dyrygent: Janina Bryczkowska
7. Chór Mieszany Cantate Deo przy
parafii w. Józefa z Warszawy
Dyrygent: Dorota Mêckowska
8. Chór Cantemus Domino z Zielonej Góry
Dyrygent: Maciej Ogarek
IV CHÓRY M£ODZIE¯OWE
1. Chór Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II st. Im. L. Ró¿yckiego w Gliwicach
Dyrygent: Joanna Pudlik
2. Chór La Musica Gimnazjum nr 16

im. Fryderyka Chopina w Lublinie
Dyrygent: Zdzis³aw Ohar
3. Chór M³odzie¿owy CANTO Zespo³u Szkó³ Muzycznych im.Czes³awa
Niemena we W³oc³awku
Dyrygent: Marian Szczepañski
4. Chór Bel Canto z Rybnika
Dyrygent: Lidia Blazel-Marszolik
5. Chór ¯eñski Cantilena Zespó³u
Szkó³ nr 2 w Suwa³kach
Dyrygent: Ignacy O³ów
V CHÓRY KAMERALNE
1. Chór Kameralny Consonans, Domu
Kultury miasta Glubokoje (Bia³oru)
Dyrygent: Daria Volova
2. Chór Ex Gaudio Cordis z Leszna
Dyrygent: Anna róda
3. Alytaus kultûros ir komunikacijos
centro kamerinis choras Varsa (Litwa)
Dyrygent: Vidas Simanauskas
4. Chór Milenium z Orodka Kultury we Wronkach k. Poznania
Dyrygent: Remigiusz Skorwider
5. Chór Collegium Cantorum z
Che³mna
Dyrygent: Micha³ Rajewski
6. Chór Kameralny MediCoro Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku
Dyrygent: Bo¿enna Sawicka

RELIGIA

Historia powstania Litanii
do Najwiêtszego Serca Jezusowego
Jak zapewne ka¿dy z nas
wie, czerwiec jest powiêcony Najwiêtszemu Sercu Jezusowemu. Wierni
przychodz¹ do kocio³a czy te¿ gromadz¹ siê przy
krzy¿ach przydro¿nych lub kapliczkach, aby zanosiæ mod³y skierowane do Chrystusa, bowiem
modl¹c siê litani¹ i wypowiadaj¹c dwa s³owa:
Serce Jezusa za ka¿dym razem mamy na myli
samego Chrystusa, który kocha i ogarnia nas
swoim sercem.

B

³ogos³awiony Papie¿ Jan Pawe³ II w 1979 roku powiedzia³ takie s³owa:  Serce Jezusa Chrystusa stanowi wielkie i nieustanne wo³anie, jakie Bóg kieruje do
ludzkoci, do ka¿dego ludzkiego serca.
Historia Litanii do Serca Jezusowego siêga roku
1720, kiedy to Marsyliê nawiedzi³a epidemia cholery.
Wiadomo, ¿e cz³owiek potrzebuje nie tylko pomocy materialnej, ale i duchowej, dlatego te¿ miejscowy biskup
wezwa³ lud wierny do modlitwy i pokuty, aby przeb³agaæ Boga i prosiæ, aby da³ £askê uwolnienia od tej tragedii, jakiej ludzie dowiadczali. Specjalnym dekretem
zarz¹dzi³ uroczyste zawierzenie diecezji Marsylii Sercu
Jezusowemu. I w taki oto sposób 1 listopada 1720 roku
odmówiono Akt powiêcenia w specjalnym nabo¿eñstwie przeb³agalnym. Odt¹d codziennie odmawiano ten
akt i wzywano pomocy Jezusa s³owami Litanii, która
ukaza³a siê drukiem ju¿ w 1718 roku, autorstwa s. Anny
Magdaleny Remusat.
Wkrótce epidemia odst¹pi³a, ale ludzie nadal modlili siê,
w taki sposób dziêkuj¹c Bogu za dar ocalenia od zarazy.
W 1899 roku specjalnym dekretem Kongregacji ds.
Kultu Bo¿ego Litaniê do Serca Jezusowego og³oszono dla
ca³ego Kocio³a Katolickiego.
Litania sk³ada siê z 33 wezwañ. Ten uk³ad nie jest przypadkowy. Wszystko jest u³o¿one w sposób logiczny. Siostra Anna Magdalena u³o¿y³a 27 wezwañ litanii. Dwanacie z nich zaczerpnê³a od francuskiego jezuity, o. Jana
Croiseta SJ, który ju¿ w koñcu XVII wieku w taki sposób czci³ Najwiêtsze Serce Pana Jezusa. Natomiast kolejnych 6 wezwañ doda³a Kongregacja do spraw Kultu
Bo¿ego, i w taki sposób ostatecznie zatwierdzono 33 wezwania, które odpowiadaj¹ 33 latom ¿ycia Jezusa Chrystusa na ziemi.
Uk³ad wezwañ mo¿na podzieliæ na trzy czêci. 1.
Pierwsze 7 wezwañ  Stosunek Jezusa do Ojca i Ducha
wiêtego, ukazano relacjê Serca Jezusowego do Trójcy
Przenajwiêtszej:
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa, w ³onie Matki Dziewicy przez Ducha
wiêtego utworzone,
Serce Jezusa, ze S³owem Bo¿ym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskoñczonego majestatu,

Serce Jezusa, wi¹tynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwy¿szego,
Serce Jezusa, domie Bo¿y i bramo niebios,
2. Kolejnych 9 wezwañ  dotyczy przymiotów Serca
Jezusowego:
Serce Jezusa, gorej¹ce ognisko mi³oci,
Serce Jezusa, sprawiedliwoci i mi³oci skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i mi³oci pe³ne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna g³êbino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwa³y najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym s¹ wszystkie skarby m¹droci
i umiejêtnoci,
Serce Jezusa, w którym mieszka ca³a pe³nia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodoba³,
3. Ostatnie 17 wezwañ  mówi o stosunku Serca Jezusowego do ludzi:
Serce Jezusa, z którego pe³ni wszyscymy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie wiata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego mi³osierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Ciê wzywaj¹,
Serce Jezusa, ród³o ¿ycia i wiêtoci,
Serce Jezusa, przeb³aganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zel¿ywoci¹ nape³nione,
Serce Jezusa, dla nieprawoci naszych starte,
Serce Jezusa, a¿ do mierci pos³uszne,
Serce Jezusa, w³óczni¹ przebite,
Serce Jezusa, ród³o wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, ¿ycie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufaj¹cych w Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umieraj¹cych,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich wiêtych.
Po ka¿dym wezwaniu mówimy:  Zmi³uj siê nad
nami i oznacza tyle co wo³anie o mi³osierdzie i potrzebne ³aski jak dla poszczególnych osób, tak i dla ca³ego Kocio³a.
Modlitwa, jak¹ siê odmawia na koniec Litanii: Módlmy siê: Wszechmog¹cy, wieczny Bo¿e, wejrzyj na Serce
najmilszego Syna swego i na chwa³ê, i zadoæuczynienie,
jakie w imieniu grzeszników Ci sk³ada - Daj siê przeb³agaæ tym, którzy ¿ebrz¹ Twego mi³osierdzia, i racz udzieliæ
przebaczenia w imiê tego Syna swego, Jezusa Chrystusa,
który z Tob¹ ¿yje i króluje na wieki wieków. Amen. - ma
swoje ród³o historyczne. Mieszkañcy Marsylii dotkniêci
zaraz¹ prosz¹, by Bóg da³ siê przeb³agaæ. Koció³ nastêpnie rozci¹gaj¹c tê modlitwê na ca³y wiat pragnie przypomnieæ, ¿e grzechy ludzi s¹ przyczyn¹ klêsk duchowych,
które te¿ nieraz mog¹ byæ o wiele gorsze od chorób cia³a.
Dlatego te¿ potrzebna jest ci¹g³a modlitwa o mi³osierdzie
dla ca³ego wiata.
Opracowa³ ks. Marek G³adki
Maj 2012
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SPORT

SK Wisiñcza  wci¹¿ m³ody,
aktywny i ambitny
Fani pi³ki no¿nej mog¹ trenowaæ swoj¹ ulubion¹ dyscyplinê przez ca³y rok. W sezonie
letnim na murawie miejscowego stadionu, zimowym  w najlepszej w rejonie solecznickim
sali sportowej, która zosta³a
zbudowana w 1985 roku przy
Szkole Podstawowej w Ma³ych
Solecznikach.

UDANY START
W TRUDNYCH REALIACH

Do pocz¹tku lat 90. amatorzy pi³ki no¿nej z Ma³ych Solecznik wystêpowali wy³¹cznie na boiskach rejonowych, graj¹c w turniejach okolicznociowych. Lata wspólnych treningów, dobra materialna baza sportowa (sala sportowa i stadion) sprzyja³y podniesieniu poziomu gry, z którym mo¿na ju¿ by³o startowaæ na bardziej wysokim szczeblu rozgrywek.
- W 1991 roku zadebiutowalimy
w Wileñskiej Lidze Regionalnej. Udowodnilimy, ¿e nie jestemy ch³opakami do bicia i zdobywaj¹c II miejsce w mistrzostwach wywalczylimy
awans do Ligi Republikañskiej. W celu
wpisania siê do ligi w 1992 roku zarejestrowalimy Klub Sportowy Wisiñcza. Niestety wówczas nie mielimy ¿adnego zaplecza finansowego i
sponsorów, którzy mogli by pokryæ
koszty utrzymania siê dru¿yny w lidze, dlatego nie moglimy skorzystaæ
z wywalczonego awansu  powiedzia³
wspominaj¹c o pocz¹tkach klubu
sportowego Wisiñcza jego pierwszy prezes Jan Wilkaniec.
Przez d³ugich osiemnacie lat J.
Wilkaniec kierowa³ prac¹ klubu. Na
brak problemów nie musia³ narzekaæ,
bowiem brakowa³o wszystkiego:
ekwipunkiem pi³karskim poczynaj¹c,
pieniêdzmi na mecze wyjazdowe koñcz¹c. Sytuacja zaczê³a ulegaæ poprawie po wyborach samorz¹dowych na
Wileñszczynie, kiedy w³adzê w rejonie solecznickim objê³a Akcja Wyborcza Polaków na Litwie.
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 Wówczas zaczêlimy otrzymywaæ pierwsze wsparcie finansowe i
odczuwaæ uwagê do dzia³alnoci naszego klubu. W 1996 roku nasza dru¿yna wziê³a udzia³ w wiatowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Lublinie, gdzie zdobylimy zaszczytne IV
miejsce. Oczywicie nie w sposób jest
teraz porównaæ mo¿liwoci organizacyjne i sytuacjê finansow¹ klubu przed
dwudziestu, a nawet dziesiêciu laty,
dlatego bardzo siê cieszê za swoich
m³odszych kolegów. Nie maj¹ teraz
takich problemów, z jakimi musielimy
borykaæ siê. Maj¹ nie tylko sponsorów, poparcie w³adz, ale te¿ mo¿liwoæ zdobycia europejskiej pomocy
finansowej na rzecz rozwoju klubu. I
co najwa¿niejsze korzystaj¹ z niej 
mówi Jan Wilkaniec, którego przed
dwoma laty na stanowisku prezesa
zast¹pi³ Jurij Rimpa.
Warto podkreliæ, ¿e ideowy spo³ecznik i sportowiec, którym jest pan
Jan, nadal uwa¿nie ledzi sukcesy
rodzimego klubu. Swoj¹ energiê teraz powiêca rozwojowi dzia³alnoci
wspólnoty wiejskiej, liderem której jest
od pocz¹tku jej za³o¿enia.

NOWE CZASY,
NOWE SZANSE

SK Wisiñcza trzyma rêkê na
pulsie. Wyt³umaczyæ tak¹ przezornoæ nie trudno, bowiem klub jednoczy ludzi oddanych nie tylko ukochanej dyscyplinie sportu, któr¹ jest futbol, ale i aktywnemu sposobowi ¿ycia.
Na przeci¹gu swej dwudziestoletniej
dzia³alnoci klub organizowa³ zawo-

dy sportowe nie tylko w pi³ce no¿nej.
Na swoim stadionie goci³ dru¿yny z
ró¿nych zak¹tków Litwy i Polski.
Dzisiaj pi³karze z Ma³ych Solecznik
najczêciej goszcz¹ u siebie rywali z
Wileñskiej Ligi Niedzielnej (IV liga republikañska pi³ki no¿nej).
 W tej lidze zadebiutowalimy w
sezonie 2009-2010. Zaczêlimy od
najni¿szego dywizjonu C. Ka¿dy z
ubieg³ych sezonów koñczylimy zdobyciem awansu do rozgrywek na bardziej wy¿szym szczeblu. W tym sezonie wystêpujemy w dywizjonie A i
chcemy dalej kontynuowaæ nasze tradycje z lat poprzednich. Nadal jestemy ¿¹dni kolejnego awansu  mówi
Jurij Rimpa, prezes SK Wisiñcza.
Aspiracje klubu z Ma³ych Solecznik s¹ podparte rzeteln¹ i codzienn¹
prac¹. W roku ubieg³ym klub uruchomi³ w³asn¹ szko³ê pi³karsk¹, w której
obecnie pod okiem trenera Igora
Wierbowika uczy siê graæ w pi³kê
no¿n¹ kilkadziesiêcioro dzieci. To w³anie one stanowi¹ przysz³oæ pi³karsk¹
klubu. Zarówno zawodnicy doros³ej
dru¿yny, jak i najm³odszej, nie maj¹
problemów z ekwipunkiem sportowym i baz¹ treningow¹. Pomagaj¹
lokalne w³adze. W grudniu ubieg³ego
roku Rada samorz¹du solecznickiego
przyjê³a projekt Opracowanie szczegó³owego oraz specjalnego planu rejonu solecznickiego, bud¿et którego
bêdzie stanowi³ 539 tys. litów. W ramach powy¿szego projektu planuje
siê m.in. opracowanie szczegó³owego planu stadionu sportowego w
Ma³ych Solecznikach.

SPORT
Wdziêczni swoim sponsorom (samorz¹d rejonu solecznickiego, ZSA
Olkusjana, ZSA Etanetas, ZSA
Polivektris, ZSA Armplast) sportowcy prowadz¹ aktywn¹ pracê na
rzecz pozyskania pomocy z programów europejskich.
 Z³o¿ylimy wnioski dwóch projektów  Rozwój Klubu Sportowego Wisiñcza oraz Miêdzynarodowy turniej pi³ki no¿nej. Kosztem
pierwszego nabylimy sportowy
ekwipunek i bramki, kosztem drugiego zorganizowalimy miêdzynarodowy turniej pi³karski z okazji jubileuszu
20-lecia dzia³alnoci SK Wisiñcza 
powiedzia³ J. Rimpa.

JUBILEUSZOWE Z£OTO

W jubileuszowym turnieju, który
odby³ siê w dniach 12-13 maja br.
wziê³y udzia³ dru¿yny pi³karskie z Bia³orusi, Polski.
Pierwszy gwizdek na boisku poprzedzi³a uroczysta ceremonia otwarcia, w której wziêli udzia³ mer rejonu
solecznickiego Zdzis³aw Palewicz,
radca  minister, kierownik Wydzia³u
Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Stanis³aw Kargul, wicestarosta powiatu be³chatowskiego Marek Jasiñski oraz sponsorzy i przyjaciele klubu
z Ma³ych Solecznik.
Turniej sportowy pi³karze rozpoczêli od rozgrywek grupowych, które wy³oni³y pary pó³finalistów. Ta
sztuka uda³a siê ekipom z Be³chatowa i Szczytna (Polska), Homla (Bia-

³oru) oraz gospodarzom turnieju 
dru¿ynie Wisiñcza. W polskim pó³finale gocie z Be³chatowa dopiero w
serii rzutów karnych zdo³ali pokonaæ
rywali ze Szczytna. W drugim pó³finale pi³karze z Ma³ych Solecznik minimalnie, z wynikiem 1:0 pokonali
goci z Bia³orusi.
W meczu o br¹z ekipa z Homla
z wynikiem 3:1 pokona³a pi³karzy ze
Szczytna. Najwa¿niejszy mecz turnieju  fina³ odby³ siê pod znakiem
wyraniej dominacji gospodarzy boiska. Wisiñcza z wynikiem 2:0, bez
wielkich trudnoci, wygra³a z be³chatowianami.
Pi³karskim zmaganiom towarzyszy³y tak¿e zawody siatkarskie, które
odbywa³y siê w sali sportowej Szko³y Podstawowej w Ma³ych Solecznikach. W turnieju siatkarskim wziê³y

udzia³ zawodniczki z Awi¿eñ, Be³chatowa oraz Solecznik. Bardziej zgrane
i dowiadczone zawodniczki z rejonu
wileñskiego odnios³y pewne zwyciêstwo w zawodach, drugie miejsce
zajê³y solczanki, trzecie  dru¿yna z
Be³chatowa.
Podczas uroczystej ceremonii zamkniêcia turnieju powiêconego jubileuszowi Klubu Sportowego Wisiñcza mer Z. Palewicz pogratulowa³
zawodnikom dobrej gry oraz wrêczy³
medale i puchary najlepszym dru¿ynom. Swoje nagrody tak¿e otrzymali
najlepsi zawodnicy turnieju pi³karskiego  Rados³aw Pytel z Be³chatowa
(najlepszy bramkarz), Dmitrij Bizujewskij (Wisiñcza, najlepszy strzelec zawodów).
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
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Gaude, Mater Polonia!
Ustaw¹ Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w
2002 roku do kalendarza do³¹czy³o jeszcze jedno wiêto  Dzieñ Polonii i Polaków za granic¹. Sejm RP ustanowi³ dzieñ 2 maja dniem
wszystkich Polaków rozsianych po wiecie. W
tym roku minê³a 10 rocznica ustanowienia Dnia
Polonii i Polaków za granic¹. G³ówne uroczystoci odby³y siê w Warszawie, dok¹d przyjechali przedstawiciele Polonii i Polaków z ca³ego wiata.
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roczystoci rozpoczê³y siê msz¹ wiêt¹ w archika
tedrze warszawskiej pw. w. Jana Chrzciciela, której przewodniczy³ ksi¹dz prymas Józef Kowalczyk.
Wraz z ksiêdzem prymasem mszê wiêt¹ koncelebrowali m.in. ks. abp Zbigniew Stankiewicz oraz ks. pra³at S³awomir Kawecki, rektor Polskiej Misji Katolickiej
w Szwajcarii.
Po mszy wiêtej organizatorzy i gocie przeszli Placem Zamkowym oraz Krakowskim Przedmieciem do
Pa³acu Prezydenckiego, gdzie odby³y siê oficjalne obchody Dnia Flagi. Od 2004 roku 2 maja jest równie¿
obchodzony jako Dzieñ Flagi Polskiej. Na Dziedziñcu
Pa³acu Prezydenckiego odby³o siê uroczyste wci¹gniêcie flagi pañstwowej na maszt. Po uroczystym odpiewaniu hymnu prezydent Bronis³aw Komorowski wrêczy³ przedstawicielom ró¿nych rodowisk flagê Polski
m.in. harcerzom, szko³om, najwy¿szym w³adzom Wojska Polskiego, trenerowi pi³karskiej reprezentacji Polski Franciszkowi Smudzie oraz przedstawicielom organizacji polonijnych. W imieniu polskiej spo³ecznoci
z Litwy flagi odebrali  Adam B³aszkiewicz, dyrektor
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Wilnie oraz przewodnicz¹cy Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego na Litwie, Micha³ Mackiewicz  prezes Zwi¹zku Polaków na Litwie
oraz Józef Kwiatkowski  prezes Stowarzyszenia Macierz Szkolna.
Oko³o godziny 13 w Skwerze Mickiewicza, ko³o
Pa³acu Prezydenckiego rozpocz¹³ siê festyn dla mieszkañców Warszawy. Wyst¹pili m.in. Kapela Wileñska,
zespo³y Wileñszczyzna i Zgoda oraz solistka Ewelina Saszenko; zespó³ taneczny Oldrzychowice z Czech
oraz Zespó³ Pieni i Tañca Podolski Kwiat z Ukrainy.
W skwerze by³y ustawione równie¿ namioty, w których
warszawiacy mogli posmakowaæ potraw z Litwy, podziwiaæ rêkodzie³o z Zaolzia i Ukrainy oraz zapoznaæ siê
z polsk¹ pras¹ na Litwie i Ukrainie.
W tym czasie w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska odby³o siê spotkanie prezydenta B. Komorowskiego z przedstawicielami Polonii i Polaków oraz
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pracownikami stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczê³o siê
wystêpem chóru Wileñszczyzna, po którym prezydent
nada³ odznaczenia pañstwowe dla zas³u¿onych przedstawicieli Polonii oraz cz³onków Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Odznaczeni zostali:
 Krzy¿em Oficerskim Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej  Jaros³aw Narkiewicz z Litwy;
 Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
 prof. Piotr Ma³oszewski z Niemiec;
 Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 Anna Kosicka, Czes³aw Rybicki i Tomir So³tan ze
Wspólnoty Polskiej;
 Krzy¿em Kawalerskim Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej  Stefan Adamski z Ukrainy;
 Z³otym Krzy¿em Zas³ugi  za zas³ugi dla rozwoju
ruchu harcerskiego pomiertnie odznaczony zosta³ Kamil Kulczycki, cz³onek Wspólnoty Polskiej, a odznaczenie odebrali rodzice.
W Warszawie by³a obecna równie¿ delegacja z rejonu solecznickiego w sk³adzie: pose³ na Sejm RL Leonard Talmont, mer oraz prezes Solecznickiego Oddzia³u Rejonowego Zwi¹zku Polaków na Litwie Zdzis³aw Palewicz, a tak¿e dyrektor Administracji Samorz¹du Rejonu Solecznickiego Boles³aw Daszkiewicz.
Wed³ug danych statystycznych poza granicami Polski mieszka od 14 do 20 milionów Polaków (statystyki
polskich organizacji podaj¹ ró¿ne liczby). Ustanowione
wiêto, Dzieñ Polonii i Polaków za granic¹, jest uznaniem wielowiekowego wk³adu Polonii i Polaków w odzyskanie przez Polskê niepodleg³oci, za wiernoæ i przywi¹zanie do polskoci oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.
Katarzyna Biersztañska
Fot. autorka
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