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S£OWO WSTÊPNE

Wrzody na ciele

Spis treci

Kwiecieñ min¹³ w niezbyt przyjemnej atmosferze. Mimo, ¿e na
pocz¹tku miesi¹ca dosz³o do cywilizowanej rozmowy pos³ów RL i
RP w sprawie przyjêtej nowelizacji Ustawy o owiacie, która wywo³a³a niezadowolenie Polaków
mieszkaj¹cy na Litwie, oraz
owiadczenia litewskich intelektualistów, którzy zaapelowali o normalizacjê stosunków polsko-litewskich i szukanie porozumienia z litewskimi Polakami, czuæ by³o
wzrost nastrojów antypolskich.
Pierwsz¹ jaskó³k¹ potwierdzaj¹c¹
to odczucie by³ sonda¿ w jednym
z opiniotwórczych krajowych
dzienników. Wed³ug niego a¿ 48
proc. badanych uzna³o, ¿e na Wileñszczynie, któr¹ w wiêkszoci
zamieszkuj¹ Polacy, nale¿y zakazaæ u¿ywania jêzyka polskiego,
pozamykaæ wszystkie polskie
szko³y i w ten sposób zademonstrowaæ, ¿e Wileñszczyzna jest
czêci¹ Litwy. Sonda¿ oczywicie
nie umkn¹³ uwadze spo³ecznoci
polskiej, ale przezornie starano siê
nie eskalowaæ napiêcia, które
mog³o wynikn¹æ z tego faktu.
Wybuch³o 13 kwietnia, gdy z
misj¹ do rejonu solecznickiego
przyjecha³a delegacja komisji Sejmu RL i wiatowej Wspólnoty Litwinów. Szeregi tego gremium roz.
cieñczyli sw¹ obecnoci¹ Nijole
.
Balèiuniene, doradczyni znanego
z antypolskich nastrojów pos³a Gintarasa Songaily oraz Kazimieras

Garva, lider antypolskiej Vilniji.
Gocie odwiedzali litewskie i polskie
placówki owiatowe. Nie wszêdzie
zachowywali siê jak gocie. Otó¿
podczas wizyty w gimnazjum niadeckiego w Solecznikach nie oby³o
siê bez incydentu, który, jak siê mo¿na
³atwo domyleæ, wywo³a³ Garva.
Swoim zwyczajem stara³ siê udowodniæ, ¿e Polacy mieszkaj¹cy na
tych terenach, to wcale nie Polacy,
tylko przybysze z Bia³orusi, wiêc naszym jêzykiem ojczystym powinien
byæ bia³oruski. Panoszy³ siê ze swoj¹
teori¹ tak, ¿e inni prelegenci nie mogli dojæ do s³owa. Nastêpnie przeniesiono siê do gimnazjum Tysi¹clecia. To w³anie tam potraktowano
nasze dzieci takimi epitetami, których nie powtórzê, bo papier siê zaczerwieni. A¿ wstyd za braci Litwinów, bo absurdy te wyg³asza³y osoby, które w za³o¿eniu powinny stanowiæ kwiat inteligencji, czyli nauczyciele. Zapewne nazwiska tych
osób, by³ego dyrektora gimnazjum
Rapolionisa w Ejszyszkach Vytautasa Dailydki, nauczyciela historii w
gimnazjum Tysi¹clecia w Solecznikach Arturasa
Andriuaitisa, oraz
dyrektorki litewskiej szko³y w Tur. s¹ ju¿ znane
gielach A. Voveriene,
nie tylko w Solecznikach, ale te¿
daleko poza granicami rejonu i nawet kraju. Pewnie chcieli zostaæ
s³awnymi, to nimi zostali. Nie chce
mi siê ripostowaæ tym osobom, bo
nie mam w zwyczaju bicia g³ow¹ w
mur. Chcê natomiast do ka¿dego z

nich skierowaæ po jednym pytaniu:
 Panie Dailydko, czy bardzo
ci¹¿y³a Panu maska poczciwego
cz³owieka, gdy w czasach sowieckich wyk³ada³ w polskiej szkole
rysunki i krelenie?
 Panie Andriuaitisie, czy
lekcja historii ma s³u¿yæ do tego,
by dzieci s³ucha³y jak zamierza
Pan doprowadziæ do zwolnienia
ekspedientki ze sklepu Maxima
za to, ¿e przywita³a siê z Panem
po polsku?
.
 Pani Voveriene, czym Pani
wypra³a mózg swej córki, która w
wieku piêciu lat brzydzi siê otoczenia, w którym mieszka?
S¹ to oczywicie pytania retoryczne. Pytanie, na które naprawdê potrzebujê odpowiedzi, brzmi:
co dalej?. Otó¿ jedynym rozs¹dnym rozwi¹zaniem, moim zdaniem, jest wejcie na cie¿kê
prawn¹ przeciwko nacjonalistycznym oszo³omom. Jako lojalni obywatele Litwy, lojalni ju¿ choæby
dlatego, ¿e p³acimy tu podatki,
mamy prawo do obrony przed
pasmem k³amstw i oszczerstw.
Skargê do prokuratury w tej sprawie skierowali pos³owie na Sejm
RL z ramienia AWPL Micha³
Mackiewicz, Leonard Talmont i
Jaros³aw Narkiewicz. Doniesienia
o pope³nionym czynie przestêpczym sk³adaj¹ równie¿ osoby prywatne  mieszkañcy rejonu solecznickiego. O przebiegu dochodzenia w sprawie zajcia bêdziemy informowaæ w kolejnych wydaniach miesiêcznika Soleczniki.
Bo¿ena Lenkiewicz
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AKTUALIA

Zaprzysiê¿eni dla rejonu
W dniu 7 kwietnia odby³o siê pierwsze posiedzenie Rady samorz¹du rejonu solecznickiego kadencji 2011-2015 r. W 25 
osobowym gremium 22 radnych reprezentuje Akcjê Wyborcz¹
Polaków na Litwie, dwoje  Partiê Pracy oraz jeden  Litewsk¹
Partiê Socjaldemokratyczn¹.
Oprócz dowiadczonych polityków, którzy zaliczyli pracê w sk³adach Rady nawet kilku kadencji, nie
zabrak³o nowicjuszy, a s¹ to Stani.
s³aw Kazarin, Anna Jesviliene, Artur Siemaszka, Anton Bandalewicz,
Jerzy Ob³oczyñski (AWPL), a tak¿e przedstawiciel Partii Pracy Iwan
Filipowicz i socjaldemokrata Darius
Skusevièius. Najm³odszy radny 
Artur Siemaszka liczy 27 lat, najstarszy  Józef Zimiñski  63 lata. W
Radzie kadencji 2011-2015 bêdzie
pracowa³o 20 panów i 5 pañ.
Inauguracyjne posiedzenie nowo
wybranej Rady rozpoczê³o siê od z³o¿enia przysiêgi przez radnych. Tej
czynnoci lokalni politycy dokonali po
raz pierwszy w historii. Wynik³a ona
ze zmiany w Ustawie o samorz¹dach. W poprzednich latach litewskie prawo wymaga³o lubowania
polityków przed pañstwem i obywatelami tylko od cz³onków Sejmu RL.
Politycy mieli prawo do wyboru
dwóch wariantów przysiêgi. Ró¿ni-

ca miêdzy nimi polega³a na tym, ¿e
w jednej wersji radny prosi³ o pomoc
Boga s³owami Tak mi dopomó¿
Bóg!, inna wersja by³a ateistyczna.
O Bo¿¹ pomoc zdecydowa³o siê poprosiæ 24 radnych. O pomoc si³ wy¿szych nie ubiega³ siê socjaldemokrata Darius Skusevièius.
Po uroczystym z³o¿eniu przysiêgi przed rejonow¹ komisj¹ wyborcz¹
rozpoczê³a siê czêæ robocza sesji.
Podstawowym zadaniem pierwszego posiedzenia by³ wybór w³adz samorz¹dowych  mera, jego zastêpcy, dyrektora oraz wicedyrektora
administracji samorz¹du rejonu solecznickiego. Przewaga polityczna w
Radzie, któr¹ zawdziêczaj¹c g³osom
wyborców otrzyma³a AWPL, nie
pozostawia³a ¿adnych w¹tpliwoci
na temat tego, któr¹ z opcji politycznych bêd¹ reprezentowaæ przyszli
w³odarze samorz¹du. Frakcja
AWPL zaproponowa³a radnym do
zatwierdzenia na stanowisku mera
Zdzis³awa Palewicza. W toku tajne-

Z okazji Dnia Polonii i Polaków Za Granic¹ oraz wiêta 3 Maja ¿yczê wszystkim
moim Rodakom wszelkiej
pomylnoci. Chcê przekazaæ
wyrazy g³êbokiego szacunku
i podziêkowanie za wysi³ek
wk³adany w pielêgnowanie
obyczajów, kultury, jêzyka polskiego. Sk³adam wyrazy
uznania za wiernoæ naszej
Ma³ej Ojczynie i za mi³oæ do
kraju naszych przodków.
B¹dmy dumni z przynale¿noci do Narodu Polskiego.
Cieszmy siê z sukcesów naszej
Ojczyzny  Litwy, i sami do
tych sukcesów przyczyniajmy
siê! D¹¿my do tego, aby odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê w
¿yciu politycznym i gospodarczym kraju. Wytrwa³oci,
konsekwencji i odwagi, jednoci i poczucia wspólnoty.
Twórzmy razem wspólne dobro Wileñszczyny!
Zdzis³aw Palewicz
mer rejonu solecznickiego,
prezes rejonowego
oddzia³u ZPL
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AKTUALIA
go g³osowania otrzyma³ on poparcie
wszystkich 25 radnych i drug¹ kadencjê z rzêdu bêdzie kierowa³ rejonem solecznickim. By³ to jeden z nielicznych przyk³adów jednomylnoci
radnych w wyborze mera samorz¹du na Litwie.
 Chcia³bym podziêkowaæ
wszystkim cz³onkom Rady, którzy
g³osowali i poparli moj¹ kandydaturê. Przyjmuj¹c to wa¿ne stanowisko czujê siê odpowiedzialny przed
Bogiem, sumieniem i mieszkañcami. Obiecujê z godnoci¹, sumiennie i sprawiedliwie wykonywaæ powierzone mi funkcje. Chcê i postaram siê byæ merem, pomna¿aj¹cym
sukcesy rejonu i rozstrzygaj¹cym
jego problemy. Zapraszam wszystkich do wspólnej pracy na rzecz Ziemi Solecznickiej  powiedzia³ nowowybrany mer.
Gratulacje z okazji reelekcji na
stanowisko mera samorz¹du rejonu solecznickiego Z. Palewiczowi
z³o¿y³ jego poprzednik na stanowisku mera, obecnie pose³ na Sejm
RL Leonard Talmont oraz przedstawiciel Rz¹du Litewskiego Jurgis Jurkevièius.
W swoim pierwszym przemówieniu Z. Palewicz zaprezentowa³
podstawowe za³o¿enia kierunków
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pracy rejonowego samorz¹du. Priorytety to walka z bezrobociem, przyci¹gniêcie inwestycji, aktywne poszukiwanie rodków pozabud¿etowych, wykorzystanie rodków z europejskich funduszy strukturalnych
na rozwój infrastruktury rejonu. W
ramach wspó³pracy z europejskimi

funduszami strukturalnymi planuje
siê zrealizowaæ ponad 40 projektów
inwestycyjnych.
Na propozycjê Z. Palewicza, w
drodze tajnego g³osowania, radni
wybrali na stanowisko wicemera
Andrzeja Andruszkiewicza, reprezentanta AWPL, który pe³ni³ te
funkcje w poprzedniej kadencji. Nie
zasz³y te¿ zmiany w kierownictwie
administracji samorz¹du rejonu solecznickiego. Fotel dyrektora administracji zachowa³ Boles³aw Dasz-

kiewicz (AWPL), za funkcje jego
zastêpcy nadal bêdzie pe³ni³ kolega
partyjny Józef Rybak.
W zwi¹zku z wyborem B. Daszkiewicza oraz J. Rybaka na kierownicze stanowiska w administracji
samorz¹du obaj politycy musieli
zrzec siê mandatów radnych. Ich
miejsca w radzie zajêli partyjni koledzy  Tadeusz Rudzis z Dojlid oraz
Lilia Wierszycka z Bia³ej Waki.
W toku pierwszego miesi¹ca
pracy Rada samorz¹du rejonu solecznickiego obsadzi³a stanowiska
w szeciu komitetach. W sk³ad komitetu gospodarki, bud¿etu oraz finansów weszli Antoni Bandalewicz,
Jerzy Micha³ Borkowski, Stanis³aw
Kazarin, Jadwiga Sinkiewicz oraz
Maria Suchocka. Komitet owiaty,
kultury i ochrony zdrowia tworz¹
radni £ucja Dudojæ, Alina Goriewa.
ja, Natalia Gudacz, Anna Jesviliene
oraz Lilia Wierszycka. W komitecie gospodarki miejscowej oraz rozwoju przedsiêbiorczoci zasiedli Jerzy Ob³oczyñski, Darius Skusevièius, Genadij Tiewiel, Henryk Tomaszewicz oraz Jaros³aw Wojciechowicz. Do pracy w komitecie
rozwoju wsi i ochrony rodowiska
naturalnego zostali skierowani Tadeusz Rudzis, Wojciech Szy³ka, Stanis³aw Wysocki i Józef Zimiñski.
Komitet ds. socjalnych, m³odzie¿y
oraz porz¹dku publicznego tworz¹
radni Stanis³aw Iwanowski, Iwan
Filipowicz, Tadeusz Romanowski
oraz Artur Siemaszko. W komitecie kontroli Rady samorz¹du rejonu solecznickiego bêd¹ pracowali
Iwan Filipowicz, Darius Skusevièius
oraz Józef Zimiñski.
W Radzie samorz¹du rejonu solecznickiego bêd¹ pracowa³y dwie
frakcji polityczne  frakcja koalicje Akcji Wyborczej Polaków na
Litwie i Aliansu Rosjan Blok Waldemara Tomaszewskiego oraz
frakcja mniejszociowa, któr¹
stworzyli radni z ramienia Partii
Pracy oraz Litewskiej partii socjaldemokratycznej.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor

OWIATA

FOT. ARCHIWUM

Sygna³ dla niewiadomych

M

ieszkañców ca³ej Wileñszczyzny, przede wszystkim za rejonu solecznickiego oburzy³y s³owa,
które pad³y z ust osób pracuj¹cych
w szko³ach z litewskim jêzykiem nauczania, podczas pobytu wspólnej
komisji Sejmu RL oraz wiatowej
Wspólnoty Litwinów w placówkach
owiatowych rejonu. Vytautas Dailydka, by³y dyrektor Gimnazjum im.
S. Rapolionisa w Ejszyszkach,
stwierdzi³, ¿e w polskich przedszkolach rejonu wychowuj¹ Hitlerjugend, dzieci nic nie wiedz¹ o Litwie, mimo ¿e tu siê urodzi³y i wychowa³y. Z kolei nauczyciel historii litewskiego gimnazjum w Solecz- Andriuaitis skar¿y³
nikach, Arturas
siê, ¿e po lekcji wychowania obywatelskiego, któr¹ prowadzi³ dla
uczniów gimnazjum im. niadeckiego w ramach wymiany szkó³, na
swoim biurku znalaz³ kartkê, na której po polsku by³o napisane: Niech
¿yje Polska. Ma to byæ potwierdzenie, ¿e w szko³ach polskich wychowywany jest antypañstwowy element, ¿e te szko³y s¹ rozsadnikami
antypañstwowego elementu i wylêgarni¹ pi¹tej kolumny.
Dyrektor Szko³y redniej w Tur-

.
gielach Aura Voveriene, sugerowa³a natomiast, ¿e sytuacj¹ w rejonie
solecznickim powinny siê zaj¹æ litewskie s³u¿by bezpieczeñstwa.
Przebieg spotkañ zosta³ obszernie zrelacjonowany na portalu internetowym Delfi. W reakcji na wypowiedzi uczestników s³awetnej dyskusji, pos³owie na Sejm RL z ramienia AWPL Micha³ Mackiewicz, Jaros³aw Narkiewicz, Leonard Talmont wydali owiadczenie, w którym
zaznaczyli, ¿e treci wypowiedzi
niektórych pedagogów, a nawet dyrektorów szkó³ z litewskim jêzykiem
nauczania by³y nie tylko k³amliwe, ale
te¿ obraliwe w stosunku do wspó³obywateli polskiej narodowoci, nosi³y znamiona przestêpstwa pod¿egania do wani narodowociowych.
Gwoli sprawiedliwoci musimy
zauwa¿yæ, ¿e to w³anie w Szkole
Tysi¹clecia Litwy, gdzie Andriuaitis
naucza historii, s¹ organizowane konkursy historyczne o nastêpstwach
polskiej okupacji Wileñszczyzny, podczas których uczniom tej szko³y
(czêsto polskiej narodowoci) jest
przedstawiana skrajnie jednostronna
wersja historii. Uczniowie s¹ indoktrynowani, wychowywani w duchu

wrogoci wobec polskiej spucizny
tej ziemi i jej mieszkañców. Wzywamy te¿ w³adze owiatowe do ocenienia postawy dyrektor szko³y redniej w Turgielach Aury Vovieriene,
która w sposób go³os³owny i szkaluj¹cy oskar¿a polsk¹ spo³ecznoæ rejonu solecznickiego o niechêæ w nauczaniu jêzyka litewskiego. Rozsiewa insynuacje o rzekomych wp³ywach obcych pañstw na tym terenie, wzywaj¹c s³u¿by specjalne Litwy, by zajê³y siê spraw¹. Pos³owie Akcji Wyborczej Polaków na
Litwie Micha³ Mackiewicz i Leonard
Talmont w sprawie pod¿egania do
nienawici i wani narodowociowych z³o¿yli wniosek do Prokuratury Generalnej Litwy.
Owiadczenie w sprawie pod¿egania niezgody na tle narodowociowym wyda³ równie¿ samorz¹d rejonu solecznickiego. Podane w
owiadczeniu samorz¹du argumenty obalaj¹ zarzuty dyrektor litewskiej
szko³y w Turgielach odnonie niechêci mieszkañców rejonu wobec nauki jêzyka litewskiego: w polskich
placówkach owiatowych szczególny nacisk k³adzie siê na nauczanie
jêzyka pañstwowego oraz wychowa-
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OWIATA
nie patriotyczne. Ju¿ w 1995 roku
wprowadzone zosta³y lekcje jêzyka
litewskiego w przedszkolach, które
s¹ finansowane z bud¿etu samorz¹du. W ka¿dym przedszkolu jest k¹cik powiêcony Ojczynie  Litwie.
I tylko prymitywnie myl¹ca osoba
mo¿e twierdziæ, ¿e dzieci z polskich
rodzin niczego nie wiedz¹ o Litwie.
Przecie¿ s¹ to obywatele Litwy i takie stwierdzenie jest bardzo obraliwe  takie s³owa zawarte
zosta³y w owiadczeniu skierowanym przez samorz¹d.
Andrzej Andruszkiewicz,
wicemer rejonu solecznickiego, ejszyszczanin, którego
dzieci ucz¹ siê w Gimnazjum
Ejszyszkach, a z racji na pe³nione obowi¹zki czêsto
bywa w ró¿nych placówkach placówkach edukacyjnych rejonu, przyzna³, ¿e by³
poruszony tym, co przeczyta³ na temat owiaty w jêzyku polskim.  Jestem pe³en podziwu dla pracy dyrektor przedszkola w Ejszyszkach Haliny Antropik
i ca³ego zespo³u, ilekroæ zdarza mi siê bywaæ w tej placówce, zawsze jestem pod
wra¿eniem poziomu kszta³cenia i wychowania, przygotowania dzieci. Zreszt¹
nagroda im. Giedymina przyznana
pani Halinie w roku 2010, to potwierdza. Wszêdzie: w szko³ach,
przedszkolach s¹ organizowane obchody wi¹t pañstwowych, religijnych, narodowych i nigdzie  podkrelam  nigdzie nie zauwa¿y³em
najmniejszych oznak nacjonalizmu,
braku poszanowania dla pañstwa, w
którym mieszkamy  zaznaczy³ Andrzej Andruszkiewicz.
Przyjêta w marcu i podpisana
przez prezydent kontrowersyjna nowelizacja ustawy o owiacie, zdaniem wicemera rejonu, nie zniechêci rodziców do zapisywania swych
pociech do szko³y polskiej. Poziom
nauczania jêzyka litewskiego nawet
bez odgórnych nakazów by³ wysoki. A przewag¹ szko³y polskiej jest
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ju¿ choæby to, ¿e dziecko uczy siê tu
naraz kilku jêzyków: poznaje jêzyk
ojczysty, polski, który jest te¿ jêzykiem jednego z s¹siadów Litwy; rosyjskiego, który jest jêzykiem innego, du¿ego s¹siada, jêzykiem kontaktów biznesowych równie¿ na Bia³orusi i Ukrainie; angielskiego, który
jest rozpowszechniony w ca³ej Europie i ma wiecie. Szko³a polska nie
tylko daje wiedzê podrêcznikow¹.

Wspó³praca ze szko³ami w Polsce,
Niemczech, wspólne projekty, wyjazdy, kolonie  to wszystko sprzyja
edukacji, kszta³towaniu wiatopogl¹du, wychowywaniu m³odzie¿y wiadomej swych korzeniu, zarazem
otwartej na wiat.
Oczywiste wiêc, ¿e bezpodstawne zarzuty, cytowane w artykule na
portalu Delfi, mocno zabola³y. Spo³ecznoæ Gimnazjum im. Jana niadeckiego w Solecznikach, pod adresem której pad³y konkretne zarzuty
ze strony nauczyciela s¹siedniej placówki litewskiej, og³osi³a list otwarty, w którym przedstawione zosta³y
prawdziwe fakty, wiadectwa
uczniów, którzy mieli to w¹tpliwe
szczêcie uczestniczenia w lekcji
pana Andriuaitisa. Dzieci us³ysza³y

od niego, ¿e wyraz lachi oznacza
Polacy i pochodzi od wyrazu
³achudra, uczniom, którzy wybieraj¹ siê na studia do Polski, powiedzia³, ¿eby stamt¹d nie wracali, a
pokazuj¹c winiê na gablocie, ¿e to
s¹ Polacy. Jak w takiej sytuacji
mia³y siê zachowaæ nasze dzieci 
pozwoliæ siê poni¿aæ? Musia³y broniæ swej narodowoci. (...) Powstaje pytanie, czy taki nauczyciel ma odpowiednie kompetencje, by
pracowaæ w gimnazjum, w
którym ucz¹ siê dzieci ró¿nych narodowoci?  retorycznie pyta spo³ecznoæ
gimnazjum im. niadeckiego.
Czy doczekamy odpowiedzi na te pytanie? Czy osoby, których s³owa i czyny
mijaj¹ siê z etyk¹ zawodu pedagoga, zostan¹ ukarane?
Sprawiedliwoci i zadoæuczynienia domagaj¹ siê nie
tylko pos³owie, którzy z³o¿yli
wniosek do prokuratury.
Równie¿ osoby prywatne,
rodzice, których dzieci
chodz¹ do przedszkoli polskich, wstêpuj¹ na drogê
prawn¹, domagaj¹c siê usuniêcia z przestrzeni internetowej k³amliwych, uw³aczaj¹cych godnoci artyku³ów,
zaprzestania powielania podobnych fa³szywych opinii i domagaj¹ siê od autorów przeprosin.
Nie ma potrzeby przekonywania
przekonanych, ¿e nic nie zast¹pi nauki w jêzyku ojczystym. Solecznicka lekcja powinna zapaliæ sygna³
alarmowy w wiadomoci tych rodziców  Polaków, ale te¿ Rosjan,
którzy s¹dz¹, ¿e szko³a litewska
otwiera przed ich dzieæmi szersze
horyzonty. Mo¿e warto siê zastanowiæ, czy chcieliby, ¿eby ich pociecha by³a poni¿ana, upokarzana, wymiewana tylko dlatego, ¿e ma nielitewskobrzmi¹ce nazwisko, ¿eby w
szkole by³a uczona nienawici do
w³asnego narodu, pogardy dla jego
historii i kultury?
Barbara Sosno
Fot. archiwum

IN MEMORIAM

Requiem pamiêci w Ejszyszkach
10 kwietnia w kociele pw.
Wniebowst¹pienia Pañskiego w
Ejszyszkach odby³y siê obchody I Rocznicy Katastrofy Smoleñskiej. Polacy Ziemi Solecznickiej modlili siê w intencji
ofiar katastrofy lotniczej.
Przed rokiem w niebie nad Smoleñskiem zginêli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski
z ma³¿onk¹ Mari¹ oraz oficjalna delegacja Sejmu i Senatu RP, cz³onkowie rodzin katyñskich, przedstawiciele dowództwa Wojska Polskiego
oraz biskupi polowi, za³oga samolotu. Zginêli wszyscy obecni na pok³adzie  96 osób. Polska delegacja lecia³a na obchody70. rocznicy zbrodni katyñskiej.
Przed rokiem na pok³adzie samolotu, w tym tragicznym dla polskiego narodu dniu, znalaz³o siê niema³o
osób zas³u¿onych nie tylko dla Pañstwa Polskiego, ale i dla Wileñszczyzny. Wród nich prezes Stowarzyszenia Wpólnota Polska Maciej
P³a¿yñski, prezes Stowarzyszenia
Parafiada im. w. Józefa Kalasancjusza o. Józef Joniec, sekretarz
Rady Ochrony Pamiêci Walki i Mê-

czeñstwa Narodu Polskiego Andrzej
Przewonik, biskup polowy Wojska
Polskiego Tadeusz P³oñski. Wród
pasa¿erów prezydenckiego samolotu, znajdowa³ siê tak¿e wicemarsza³ek Sejmu RP Krzysztof Putra. Chocia¿ nigdy nie goci³ na Ziemi Solecznickiej, to nale¿a³ do grona polskich polityków, którzy przyczynili siê
do wsparcia inwestycji w pielêgnowanie owiaty polskiej w rejonie,
dobrze zna³ i rozumia³ problemy Polaków na Wileñszczynie.
 Katastrofa smoleñska zabra³a
¿ycie parze prezydenckiej oraz ca³ej
plejadzie wybitnych przedstawicieli

polskiej sceny politycznej, przedstawicieli dowództwa si³ zbrojnych, duchowieñstwa oraz dzia³aczy spo³ecznych. Wród nich znalaz³a siê te¿
grupa dawnych i dobrych przyjació³
Ziemi Solecznickiej. Wszyscy jestemy im winni za okazan¹ nam ¿yczliwoæ. Wbrew rozpowszechnionej
opinii, nie wszystkich ludzi da siê
zast¹piæ. Pochylmy wiêc g³owy nad
losem ofiar katastrofy smoleñskiej
jak te¿ zbrodni katyñskiej i oddajmy
im nasz braterski ho³d, bowiem nie
umiera ten, kto zostaje w naszym
sercu,  powiedzia³ rozpoczynaj¹c
obchody I Rocznicy Katastrofy Smoleñskiej Zdzis³aw Palewicz, mer rejonu solecznickiego, prezes ZPL oddzia³u rejonu solecznickiego.
W nabo¿eñstwie ¿a³obnym, celebrowanym przez ksiê¿y Jana Matusiewicza, Tadeusza Matulañca oraz
Wies³awa Pacaka, wziêli udzia³ setki
wiernych z Ejszyszek oraz innych
miejscowoci rejonu, delegacje w³adz
samorz¹du, kó³ lokalnych ZPL oraz
pose³ na Sejm RL Leonard Talmont.
Po zakoñczeniu mszy ¿a³obnej w
wykonaniu Miejskiej Orkiestry Symfonicznej w Kownie oraz Kowieñskiego Chóru Pañstwowego pod kierownictwem Petrasa Bingelisa zabrzmia³ Requiem Wolfganga
Amadeusza Mozarta.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
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AKTUALIA

Przegl¹d wydarzeñ  kwiecieñ
l 5 kwietnia ruszy³ II etap powszechnego spisu ludnoci. Na I eta-

pie, który trwa³ od 1 do 16 marca, mo¿na
by³o samodzielnie wype³niæ formularz w
internecie. Z takiej mo¿liwoci skorzysta³o ok. 10 proc. mieszkañców rejonu
solecznickiego, dok³adnie - 3828 osób.
Do 9 maja mieszkañców, którzy nie wziêli udzia³u w spisie internetowym, bêd¹
odwiedzaæ rachmistrzowie.
Rejon solecznicki zosta³ podzielony na
dwie podstrefy  solecznick¹ i ejszysk¹.
Do solecznickiej nale¿y 5 gmin: Turgiele,
Kamionka, Poszki, Dziewieniszki i Soleczniki. Do ejszyskiej - 8: Jaszuny, Gierwiszki,
Butrymañce, Podborze, Bia³a Waka, Koleniki, Ejszyszki, Dajnowa. Wywiady w terenie prowadzi 75 rachmistrzów. Ich pracê
nadzoruje 13 instruktorów.
l Od 6 do 9 kwietnia w Warszawie i
Konstancinie odbywa³a siê XLI Olimpiada Literatury i Jêzyka Polskiego. Do konkursu przyst¹pili równie¿ laureaci 22. Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego na
Litwie, wy³onieni podczas eliminacji, które
w dniach 17-18 marca odby³y siê w Jaszuñskiej Szkole redniej im. Baliñskiego. W gronie tym byli te¿ uczniowie z
rejonu solecznickiego: Waldemar li¿ewski z gimnazjum w Ejszyszkach i Bo¿ena
¯y³o ze Szko³y redniej im. Brzostowskiego w Turgielach. Waldemar li¿ewski,
którego do olimpiady przygotowa³a nauczycielka Wac³awa Iwanowska, na olimpiadzie ogólnopolskiej zaj¹³ trzecie miejsce. Uroczyste wrêczenie nagród zwyciêzcom olimpiady i ich nauczycielom odbêdzie siê w czerwcu w Warszawie.
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l 6 kwietnia Solecznicki Dom Dziecka odwiedzi³ kierownik Wydzia³u Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Stanis³aw Kargul. Goæ przywióz³ dzieciom
prezenty wielkanocne: s³odycze i trzy
wiec¹ce globusy dla ka¿dej rodziny
Domu Dziecka  prezenty od cz³onków
Klubu Seniora Pod Anio³ami, dzia³aj¹cego w ramach Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Rymaniu (woj. zachodniopomorskie). Kierownik wydzia³u konsularnego Stanis³aw Kargul spotka³ siê z dzieæmi i wychowawcami, z
dyrektor Oksan¹ Ob³oczyñsk¹ omówi³
sytuacjê placówki oraz potrzeby dzieci.
l Solecznicki urz¹d stanu cywilnego poda³ optymistyczne informacje:
wskanik narodzin w pierwszym kwartale br. jest wy¿szy w porównaniu z tym
samym okresem roku ubieg³ego. Od
stycznia do marca w³¹cznie w rejonie
solecznickim urodzi³o siê 87 maluchów,
w ub. roku by³o o 8 mniej. Odnotowano
spadek liczby zgonów: w tym roku w ci¹gu trzech miesiêcy zmar³y 154 osoby, w
ub. roku  159. Pobra³o siê 27 par, przed
rokiem  34. Jednoczenie 19 par siê rozwiod³o, o jedn¹ wiêcej ni¿ przed rokiem.
l W dniach 8- 9 kwietnia w ponad
300 sklepach spo¿ywczych w 47 miastach kraju odbywa³a siê akcja Banku
¯ywnoci. Klienci byli zachêcani do
kupowania artyku³ów spo¿ywczych,

które nastêpnie zosta³y przekazane potrzebuj¹cym. W Solecznikach akcjê prowadzili wolontariusze miejscowego oddzia³u Caritas. W ci¹gu dwóch dni zebrali artyku³y spo¿ywcze i rodki czystoci na kwotê 1300 litów.
Zebrane w trakcie dary przed Wielkanoc¹ trafi³y do podopiecznych Caritasu.
l W dniach 8-9 kwietnia Przedstawiciele Lokalnej Grupy Dzia³ania Rejonu Solecznickiego na czele z prezesem

Józefem Rybakiem gocili w Polsce. Józef Rybak podpisa³ z prezes Zwi¹zku
Stowarzyszeñ Na Rzecz Rozwoju Gmin
Pó³nocnego Obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich Barbar¹ Dawcewicz umowê
o wspó³pracy, maj¹cej polegaæ na podejmowaniu wspólnych przedsiêwziêæ
informacyjnych i promocyjnych, wymianie dowiadczeñ oraz wspó³dzia³aniu w
ramach programu Leader. Planowane
jest równie¿ z³o¿enie wspólnego wniosku w sprawie realizacji projektu miêdzynarodowego.
Podczas pobytu w Polsce cz³onkowie LGD zwiedzili Wêgorzewo oraz zamek krzy¿acki w Malborku. W maju br.
polscy partnerzy z³o¿¹ rewizytê w rejonie solecznickim.
l W dniach 14-15 kwietnia w rejonie solecznickim goci³a delegacja Gmi-

ny Tarnowo Podgórne na czele z zastêpc¹ przewodnicz¹cego Rady Gminy
Wojciechem Janczewskim. Jak co roku
przed Wielkanoc¹ z Tarnowa Podgórnego dotar³ transport z prezentami dla placówek owiatowych. rodki czystoci,
s³odycze i przybory szkolne trafi³y do
Gimnazjum im. Jana niadeckiego, Przedszkola Bajka i Domu Dziecka w Solecznikach oraz Domu Polskiego w Ejszyszkach. Dary zosta³y zebrane podczas akcji dobroczynnej, zorganizowanej przez
Gminê Tarnowo Podgórne przy wspó³udziale Stowarzyszenia Dar Serc
wród mieszkañców gminy, uczniów i nauczycieli miejscowych szkó³. Gocie
spotkali siê z merem rejonu solecznickiego Zdzis³awem Palewiczem, by omówiæ plany wspó³pracy na najbli¿sze pó³rocze. W Sejmie RL delegacja z Tarnowa
Podgórnego spotka³a siê z pos³ami
AWPL Leonardem Talmontem i Micha³em Mackiewiczem.
l W dniach 14- 16 kwietnia w Kiejdanach odby³a siê XVIII olimpiada jêzyka rosyjskiego jako ojczystego i obcego.

AKTUALIA
W konkursie wziê³o udzia³ 80 uczniów
klas 10 i 11 z ca³ego kraju. Uczestnicy pisali prace twórcze, testy, musieli siê popisaæ retoryk¹. Chêtni mogli wzi¹æ udzia³
równie¿ w konkursie recytacji. Towarzysz¹cy im nauczyciele wziêli udzia³ w seminarium na temat wspó³czesnej literatury rosyjskiej i jej miejsca w programach
szkolnych oraz zwiedzili miejsca zwi¹zane z Czes³awem Mi³oszem.
Wród laureatów olimpiady jêzyka
rosyjskiego jest reprezentantka rejonu
.
solecznickiego: Mirena Tumaite z gimnazjum im. niadeckiego, któr¹ przygotowa³a nauczycielka Lucja Szuszkiewicz,
zajê³a 2 miejsce. 21 kwietnia laureatka
wraz ze swoj¹ nauczycielk¹ zosta³a zaproszona do samorz¹du, mer Zdzis³aw
Palewicz z³o¿y³ jej gratulacje, wrêczy³
dyplom i kwiaty.
l 15 kwietnia odby³o siê posiedzenie Lokalnej Grupy Dzia³ania rejonu solecznickiego. Do grupy przyjêci zostali
nowi cz³onkowie: st. specjalistka wydzia³u budownictwa i architektury Barbara
Skarbutowicz i dyrektor Domu dziecka
Oksana Ob³oczyñska. Prezes Lokalnej
Grupy Dzia³ania Józef Rybak og³osi³
wnioski, które przesz³y ocenê administracyjn¹. W sumie z³o¿one zosta³y 53
projekty na ogóln¹ kwotê 12 mln 800 tys.
litów, w tym pomoc unijna ma stanowiæ
9 mln 877 tys. litów. W I wo³aniu zaakceptowanych zosta³o 16 wniosków. S¹
to projekty z³o¿one przez samorz¹d, zak³adaj¹ce budowê oczyszczalni cieków
we wsi Tietiañce i modernizacjê systemu dostaw zimnej wody we wsi Kiejdzie.
Jest projekt modernizacji budynku przedszkola w Zawiszañcach, szko³y sportowej w Ejszyszkach, wnioski o przyznanie funduszy na remonty kocio³ów w
Ejszyszkach i Solecznikach, budowê
domu wspólnoty lokalnej w Kolenikach, remont sal imprez w Janczunach i
Dziewieniszkach, dostosowanie budynku administracyjnego w Trybañcach do
potrzeb spo³ecznoci lokalnej, urz¹dzenie boiska w Kolenikach, rewitalizacjê
parku w Ejszyszkach, urz¹dzenie strefy
rekreacyjnej w Nowych Rakliszkach, zainstalowanie piorunochronów w Rudnikach. Samorz¹d z³o¿y³ projekt, którego
celem jest przystosowanie do potrzeb

turystycznych i rekreacyjnych ruin pa³acu w Paw³owie.
l 16 kwietnia w ca³ym kraju odbywa³a siê akcja sprz¹tania Darom 2011.
Zorganizowane sprz¹tanie lasów, parków,
wybrze¿y rzek, odby³o siê po raz czwarty,
w rejonie solecznickim po raz trzeci. S³u¿-

by komunalne we wspó³pracy ze starostwami wyznaczy³y 26 terenów, do sprz¹tania których zapraszani byli wolontariusze. Starostwa zorganizowa³y sprz¹tanie
ju¿ w pi¹tek, 15 kwietnia.
W rejonie solecznickim do akcji w³¹czyli siê równie¿ urzêdnicy MSZ i dyplomaci akredytowani na Litwie. Zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych uporz¹dkowania parku wokó³ zabytkowego pa³acu w Jaszunach przyjêli
przedstawiciele Estonii, Gruzji, Azerbejd¿anu, Chin. Byli te¿ przedstawiciele solecznickiego samorz¹du i jaszunianie. Po
zakoñczeniu pracy w parku posadzone
zosta³y trzy d¹bki.
l 16 kwietnia, w ramach Tygodnia
Ksi¹¿ki w Gimnazjum w Ejszyszkach odby³o siê spotkanie z poet¹ wileñskim

Józefem Szostakowskim, który zawita³
do szko³y na zaproszenie polonistki
Wac³awy Iwanowskiej i bibliotekarki
Anny Skrobockiej.
Po wys³uchaniu ¿ywej lekcji jêzyka polskiego oraz wierszy poety zgromadzeni widzowie mieli okazjê zapoznaæ
siê z twórczoci¹ uczniów gimnazjum.
Swoje próby poetyckie zaprezentowali
Seweryna Walukiewicz, Beata Borowska, Barbara Waskiewicz, Daniel Rogo¿a i Miros³aw Borowski.
l W dniach 13-19 marca uczniowie
Szko³y redniej im. Anny Krepsztul w
Butrymañcach po raz kolejny wziêli
udzia³ w projekcie Wspó³praca OleckoButrymañce. W poszukiwaniu wspólnej

pasji, historii i przyjani. Celem wymiany by³o poznanie historii Warmii i Mazur. Dlatego ka¿dego dnia grupa uczniów
butrymañskiej szko³y wspólnie z m³odzie¿¹ z Zespo³u Szkó³ Technicznych
zwiedza³a przepiêkne zak¹tki Mazur i
Warmii: wiadukty w miejscowoci Stañczyki, klasztor na Wigrach, Gier³o¿ z kwater¹ Hitlera, koció³ w w. Lipce.
Jednym z punktów wymiany by³
udzia³ w Europejskich Dniach Dziedzictwa na Warmii i Mazurach. Impreza polega³a na tym, ¿e poszczególne klasy
dosta³y od samorz¹du szkolnego zadania do prezentacji pañstw Unii Europejskiej. Uczniowie z Butrymañc przygotowali prezentacjê nt. Polski, zajmuj¹c 3
miejsce wród 9 dru¿yn. Podczas pobytu w Polsce i spotkania z w³adzami samorz¹dowymi m³odzie¿y towarzyszyli
dyrektor administracji samorz¹du rejonu solecznickiego Boles³aw Daszkiewicz
oraz dyrektor szko³y Teresa Sawiel.
l Przed Wielkanoc¹ do rejonu solecznickiego dotar³ transport - 2 tony
darów zebranych w ramach akcji Pomagamy Polakom na Wileñszczynie
zorganizowanej przez Radio Opole i opolski oddzia³ Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Mieszkañcy gminy turgielskiej, butrymañkiej oraz podopieczni Solecznickiego Centrum Us³ug Socjalnych
otrzymali odzie¿, produkty ¿ywnociowe, rodki czystoci oraz smako³yki
wi¹teczne. W akcjê zbiórki darów zaanga¿owa³o siê wiele du¿ych firm produkuj¹cych artyku³y ¿ywnociowe, ksiê¿a, nauczyciele, dyrektorzy domów kultury, samorz¹dowcy oraz cz³onkinie Kó³
Gospodyñ Wiejskich i Zwi¹zku Wiejskich Kobiet l¹skich. Wojewódzki
Orodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu ufundowa³ dla Centrum Aktywnoci Wiejskiej
w Butrymañcach sprzêt komputerowy.
Dom Z³otej Jesieni w Opolu przekaza³
natomiast dla niepe³nosprawnych z rejonu solecznickiego 12 wózków inwalidzkich, 8 chodzików oraz spor¹ liczbê kul.
l W dniach 24  25 kwietnia w lokalnych orodkach kultury odby³y siê
wi¹teczne koncerty i wystawy. Wystawy palm wielkanocnych i pisanek mo¿na by³o obejrzeæ w salach imprez w Janczunach, Dajnowie, Dziewieniszkach,
Turgielach. W pierwszy dzieñ wi¹t weso³e ¿aczki z piosenkami i wierszami odwiedzi³y mieszkañców Janczun i Rudnik.
Opr. Barbara Sosno
Fot. Andrzej Ko³osowski
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RELIGIA
1 maja odbêdzie siê beatyfikacja Jana Paw³a II. 27- letni pontyfikat polskiego papie¿a
przeszed³ do historii jako prze³omowy dla Kocio³a i losów milionów ludzi. Jan Pawe³ II
przewodniczy³ blisko 200. uroczystociom beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Zwo³a³ 14
synodów biskupów, mianowa³ 232 kardyna³ów. By³ autorem ponad 100 dokumentów, w
tym 14 encyklik. Polski papie¿ zaanga¿owa³ siê w dzia³ania na rzecz porozumienia miêdzy wyznawcami chrzecijañstwa, judaizmu oraz islamu, przez co by³ nazywany Najwy¿szym Budowniczym Mostów. Nazywany papie¿em pielgrzymem, Jan Pawe³ II odby³ 104
podró¿e zagraniczne odwiedzaj¹c 129 krajów. Litwa zosta³a zaliczona do grona tych,
które odwiedzi³ Wielki Pielgrzym.

Wielkim pragnieniem Jana Paw³a
II by³o odwiedziæ Litwê w 1987 roku,
gdy mija³o 600 lat od chrztu. Wówczas by³o to niemo¿liwe z powodów
politycznych, Litwa bowiem prze¿ywa³a ostatnie lata w sk³adzie ZSRR.
Do historycznego dla nas wszystkich
wydarzenia dosz³o 4 wrzenia 1993
roku, gdy uca³owaniem ziemi na lotnisku w Wilnie Jan Pawe³ II rozpocz¹³
pielgrzymkê po Litwie. Biskup Gintaras Gruas, który przygotowywa³
pielgrzymkê wspomina, ¿e przez
wszystkie te lata Papie¿ pamiêta³ o
Litwie, wspieraj¹c modlitw¹ ruch
wyzwoleñczy, og³aszaj¹c b³ogos³awionym arcybiskupa Jerzego Matulewicza, zaliczaj¹c do grona b³ogos³awionych siostrê Faustynê. - T³em do
pielgrzymki Jana Paw³a II na Litwê
by³ równie¿ fakt, ¿e w sierpniu 1993
roku terytorium Litwy opuci³ ostatni
rosyjski ¿o³nierz. Obecnoæ Ojca
wiêtego wywar³a równie¿ ogromny
wp³yw na relacje Pañstwo  Koció³,
poniewa¿ by³a to pierwsza wizyta takiej rangi organizowana wspólnie
przez w³adze kocielne i wieckie 
mówi Gruas.
Podczas pobytu na Litwie Papie¿
modli³ siê w archikatedrze wileñskiej
przy grobie w. Kazimierza, spotka³ siê
z ksiê¿mi, zakonnikami, zakonnicami i
klerykami. Odwiedzi³ Ostr¹ Bramê,
Kowno, Górê Krzy¿y w Szawlach i
Szyd³owo. Najwa¿niejszym punktem
wizyty, dla nas Polaków, by³o niew¹tpliwie spotkanie z Janem Paw³em II
w kociele w. Ducha w Wilnie (autorka artyku³u by³a obecna na tym spotkaniu). Wchodz¹cego do wi¹tyni
Papie¿a witano gor¹cymi oklaskami i
piewem. Ojciec wiêty pomodli³ siê
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przed obrazem Jezusa Mi³osiernego,
namalowanym w Wilnie przez E. Kazimierowskiego wed³ug wskazówek
b³. s. Faustyny Kowalskiej, a nastêpnie przewodniczy³ nabo¿eñstwu paraliturgicznemu. To, o czym przemawia³ do nas przed 18. laty, jest aktualne do dzi. Wezwa³ Polaków i Litwinów do wspó³pracy, a przede wszystkim s³uchania siebie nawzajem. Po
b³ogos³awieñstwie Jan Pawe³ II skierowa³ do rodaków nastêpuj¹ce s³owa: (...) Pragnê bardzo gor¹co podziêkowaæ Opatrznoci Bo¿ej za to,
¿e mnie tu w koñcu przyprowadzi³a.
Jest to dla mnie szczególna ³aska,
szczególna ³aska ca³ej tej pielgrzymki, wszystkich spotkañ (...) Wczoraj
modlilimy siê wspólnie w Ostrej Bramie. I tam przytoczy³em ten werset
Pana Tadeusza, Mickiewiczowskie
s³owa do Bogarodzicy: Panno wiêta, co Jasnej bronisz Czêstochowy/ I
w Ostrej wiecisz Bramie! Pragnê
na koñcu tego spotkania powiedzieæ
wam, ¿e te s³owa s¹ prorocze. One
mówi¹ o tym, co pozostanie bez
wzglêdu na wszystkie trudnoci, na
jakie mo¿emy napotykaæ i my, i nasi
bracia Litwini. To pozostanie. I to siê
nie da zwyciê¿yæ. Bo to jest Ona, jedna i ta sama. (...) I wiem, ¿e Ona jest
t¹, która przezwyciê¿y ka¿de z³o, nawet to najwiêksze, to ostateczne. Depcze g³owê wê¿a. Ufam, ¿e pozwoli
nam przezwyciê¿yæ tak¿e i te rodzaje
z³a, które utrudniaj¹ drogê ku przysz³o-

FOT. INTERNET

On przezwyciê¿a³ z³o

ci.(...). Spotkanie w kociele wiêtego Ducha poprzedzi³a msza w. w
parku na Zakrecie. Mimo deszczu i
zimna uczestniczy³o w niej oko³o 200
tys. wiernych. W homilii wyg³oszonej
w trzech jêzykach Papie¿ mówi³ o znaczeniu sakramentalnej inicjacji w ¿yciu
chrzecijanina. Przed udzieleniem koñcowego b³ogos³awieñstwa Papie¿ odmówi³ z wiernymi modlitwê Anio³
Pañski, poprzedzaj¹c j¹ rozwa¿aniem
w jêzyku litewskim, polskim i rosyjskim. Powiedzia³ do nas po polsku:(...)Trzeba duchownych narodzin. To, co przed wiekami zapocz¹tkowa³ chrzest, musi siê staæ zacz¹tkiem duchownego odrodzenia ka¿dego i wszystkich.
Na pami¹tkê po pielgrzymce Jana
Paw³a II zosta³o nam Jego b³ogos³awieñstwo, ró¿aniec i dwie piuski, które
z³o¿y³ w darze Matce Boskiej Ostrobramskiej, oraz krucyfiks od Ojca
wiêtego, który stan¹³ na Górze
Krzy¿y w rok po pielgrzymce.
1 maja spe³ni siê pragnienie milionów ludzi, którzy ju¿ na pogrzebie
Jana Paw³a II wo³ali Santo Subito. Spe³ni siê w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego, wiêta ustanowionego
przez Papie¿a Polaka.
Bo¿ena Lenkiewicz

1 maja o godzinie 18. na placu samorz¹dowym w Solecznikach odbêdzie siê koncert Solczanie w ho³dzie Pielgrzymowi Pokoju. Wyst¹pi¹ zespo³y Solczanka, Solczanie, schola parafialna, orkiestra
dêta, chór i akordeonici Szko³y Sztuk Piêknych im. S. Moniuszki.

RELIGIA

Staj¹c dzisiaj przed Jezusem Mi³osiernym, wpatrujemy siê w ten
obraz, który zosta³ namalowany wed³ug wskazówek, objawionych w.
siostrze Faustynie przez samego Jezusa i zastanawiamy siê nad wielkoci¹ i g³êbi¹ tajemnicy Bo¿ego
Mi³osierdzia. A Mi³osierdzie jest
prawdziw¹ tajemnic¹, poniewa¿
przekracza granice pojmowania ludzkiego. Bóg, który jest Wszechmocny, Nieogarniony i Nieograniczony,
On z w³asnej woli staje siê ograniczony cielesnoci¹ i podleg³y bólowi, cierpieniu, a w koñcu nawet
mierci fizycznej. I to wszystko po
to, aby cz³owieka-stworzenie odkupiæ z niewoli z³a, z niewoli grzechu.
Stwórca staje siê s³aby, aby umocniæ stworzenie. Czy¿ by to nie by³a
tajemnica, która nie mo¿e byæ logicznie wyjaniona za pomoc¹ naszych
ludzkich argumentów i dowodów?
W dzienniczku w. siostry Faustyny czytamy rozmowê mi³osiernego
Boga z dusz¹ grzeszn¹, gdzie Jezus
mówi: «Dla ciebie zst¹pi³em z nieba na ziemiê, dla ciebie pozwoli³em przybiæ siê do krzy¿a, dla ciebie pozwoli³em otworzyæ w³óczni¹
Najwiêtsze Serce Swoje i otworzy³em ci ród³o mi³osierdzia, przychod i czerp ³aski z tego ród³a
naczyniem ufnoci. Uni¿onego serca nigdy nie odrzucê, nêdza twoja
utonê³a w przepaci Mi³osierdzia
Mojego» (Dz. 1485). Bardzo wa¿nym momentem jest zrozumienie tej
wiêzi osobistej i bezporedniej. Dzie³o Jezusa, Jego Zwyciêstwo zosta³o
dokonane dla ka¿dego z nas z osobna. To uwiadomione «Dla ciebie...»
ma staæ siê pocz¹tkiem mojej odpowiedzi Jezusowi. Bóg pierwszy uczyni³ krok w kierunku cz³owieka, który
odszed³ od swego Stwórcy przez
grzech, przez niewiernoæ, przez niepos³uszeñstwo. Bóg niejeden raz
wyszed³ na spotkanie, konsekwentnie szuka³ cz³owieka, ci¹gle próbuj¹c

udowodniæ mu swoj¹ mi³oæ i dobroæ.
Szczytem tego sta³o siê Wcielenie
Syna Bo¿ego oraz Jego zbawcza
Mêka, mieræ i Zmartwychwstanie,
przez które Tajemnica Mi³osierdzia
Bo¿ego osi¹gnê³a swe apogeum. Teraz ród³o Mi³osierdzia jest otwarte,
trzeba tylko przyjæ i czerpaæ ³aski. I
w³anie to jest wezwaniem: «przychod i czerp ³aski z tego ród³a
naczyniem ufnoci». To nie jest
wezwanie symboliczne albo maj¹ce
sens przenony. Zachêta Jezusa jest
bardzo konkretna i dlatego On zostawi³ Kocio³owi bardzo konkretne narzêdzia, dziêki którym cz³owiek mo¿e,
w sposób nawet namacalny, dowiadczyæ tajemnicy Mi³osierdzia. Jakie to
s¹ narzêdzia? Przede wszystkim jest
to Sakrament Pokuty. Przyjæ i czerpaæ ³aski ze ród³a Mi³osierdzia 
oznacza przede wszystkim szczere i
ufne wyznanie swych s³aboci w Sakramencie Pojednania. To w³anie w
tym Sakramencie, za pomoc¹ pos³ugi
kap³añskiej, Bo¿e Przebaczenie dotyka serca ludzkiego i je przemienia. To
w³anie w tym Sakramencie wiêtoæ,
która tak naprawdê jest przymiotem
wy³¹cznie Bo¿ym, staje siê udzia³em
cz³owieka. To w³anie przy konfesjonale pozwalamy Krwi Chrystusa obmyæ nas z naszych niedoskona³oci i
grzechów. To w³anie przy konfesjonale nasza nêdza tonie w przepaci
Mi³osierdzia Bo¿ego. Ale naczynie,
którym czerpiemy tê ³askê Bo¿¹, ma
byæ odpowiednio przygotowane, mianowicie wyposa¿one ufnoci¹! Te s³owa, które wypowiadamy, jako modlitwê: «Jezu, ufam Tobie!», maj¹ oznaczaæ nic innego, jak tylko ca³kowite
oddanie siê w rêce Jezusa, szczer¹
wiarê w to, co Chrystus obieca i mocne postanowienie, aby ¿yæ tym, co On
proponuje i zaleca.
Kolejnym przejawem, który pozwala nam dotkn¹æ Tajemnicy Bo¿ego Mi³osierdzia i zaczerpn¹æ ³aski
z otwartego ród³a Bo¿ej Mi³oci jest

FOT. INTERNET

Spowied i Eucharystia  droga osobistego
dowiadczenia Bo¿ego Mi³osierdzia

Sakrament Eucharystii. Chrystus,
Syn Bo¿y, ukryty pod sakramentalnymi postaciami Chleba i Wina, daje
nam Siebie samego jako pokarm, który jest niezbêdny dla duszy, szukaj¹cej jednoci ze Stwórc¹. W Wieczerniku, w Wielki Czwartek, w wigiliê
wydarzeñ kalwaryjskich, Chrystus
zostawia Kocio³owi Dar swojej mi³osiernej Obecnoci. W tym Sakramencie oczekuje On w ka¿dej chwili, aby móc pokrzepiæ nas w walce z
grzechem. W sposób bardzo osobisty uobecnia On akt Zbawienia, który dokona³ siê ju¿ na Golgocie, ale
czeka na przyjêcie w ¿yciu ka¿dego
z nas. Przyjmuj¹c Jezusa eucharystycznego, pozwólmy Mu przemieniæ nas. A czyñmy to przez wyrzeczenie siê z³a, przez walkê z pokusami, przez udzielenie czasu na osobist¹ modlitwê, rozmowê z Bogiem,
rozmylanie o wielkoci daru zjednoczenia z Chrystusem.
W tym roku, który przez naszych
pasterzy zosta³ og³oszony Rokiem
Mi³osierdzia Bo¿ego, w sposób bardziej intensywny postarajmy siê na
nowo odkryæ Dary Chrystusowe,
które On nam zostawi³ jako pomoc
w d¹¿eniu do zjednoczenia z Nim,
Mi³osiernym Dawc¹ ¯ycia. Niech
szczera i regularna spowied oraz
czêste przyjêcie komunii w. bêd¹ dla
nas sposobem na odkrycie i nowe
dowiadczenie Jezusa Mi³osiernego,
który z mi³oci¹ patrzy na ka¿dego z
nas i pragnie udzieliæ swej Mocy,
swej Wielkoci oraz swej wiêtoci.
Niech nie tylko nasze usta, ale przede
wszystkim nasze serca i nasze ¿ycie
wypowiadaj¹ pe³ne dzieciêcego zaufania s³owa: «Jezu, ufam Tobie!».
Amen.
Ks. Andrzej Szuszkiewicz
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SYLWETKA

Weteranka
dwóch szpitali
i zespo³ów
Pó³ wieku w zawodzie wcale
nie przek³ada siê na zmêczenie
oraz brak aktywnoci spo³ecznej.
Pracê lekarza  ftyzjatry solecznickiej przychodni pani Weronika Duchniewicz umiejêtnie ³¹czy
z obowi¹zkami rodzinnymi i spo³ecznymi. Do tego przyzwyczai³a
siê w ci¹gu ca³ego swego ¿ycia.

WYBORU DOKONA£A
JESZCZE W SZKOLE

 Wyboru kierunku studiów dokona³am jeszcze w szkole redniej
Nr5 w Wilnie (obecnie im. J. Lelewela). Uczêszcza³am w niej do kó³ka medycznego, które dzia³a³o w
szkolnym gabinecie medycznym.
Poci¹ga³a mnie medycyna, wiêc nie
mia³am ¿adnych w¹tpliwoci, na jaki
kierunek studiów bêdê sk³ada³a egzaminy po zdobyciu matury,  wspomina pani Weronika.
Jako jedyna z licznego rodzeñstwa (czterech sióstr i brata) zwi¹za³a siê z medycyn¹. Dla dziewczyny, pochodz¹cej z podwileñskiej wsi
S³omianka, by³ to dosyæ odwa¿ny

Lata studiów
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W miejscu pracy

wybór. Dostaæ siê na studia medyczne na Wileñskim Uniwersytecie by³o
nie lada sztuk¹. Pomog³o w tym zdecydowanie, sumienna nauka oraz
poparcie rodziny. Rodzice  ojciec
Stefan i matka Janina Emilia  mieli
prawo cieszyæ siê z córki, która trzy
z czterech egzaminów wstêpnych na
studia z³o¿y³a na piêæ i tylko jeden
na cztery. Jednego punktu zabrak³o
by dostaæ siê razem z Weronik¹ na
studia jej koledze z klasy, przysz³emu mê¿owi  Leontijowi.
 M¹¿ na egzaminach wstêpnych
dosta³ dwie pi¹tki i dwie czwórki.
Zabrak³o mu jednego punktu by dostaæ upragniony indeks studenta
medycyny. Przez rok studiowa³ na
wydziale pedagogicznym, po czym
dosta³ siê na medycynê, tyle, ¿e do
Kowna,  mówi pani Weronika.
Na pocz¹tku lat 60. po ukoñcze-

niu studiów m³oda para, pani Weronika jako pediatra, za ma³¿onek jako
ftyzjatra, zostali skierowani do pracy w szpitalu w Ejszyszkach.

EJSZYSKIE WSPOMNIENIA

W Ejszyszkach okazali siê jednymi z pierwszych lekarzy polskiej narodowoci, co znacznie u³atwia³o
kontakt z pacjentami. Przecie¿ porozumiewali siê w jednym jêzyku.
Naturalnie pacjenci cieszyli siê, ¿e
lecz¹ siê u rodaków. Warunki pracy,
w porównaniu do obecnych, by³y
dalekie od wzorowych. Lekarze pos³ugiwali siê tylko podstawowym
sprzêtem medycznym, sam za szpital mieci³ siê w starym, drewnianym
budynku. Na brak pacjentów natomiast lekarze nie mogli narzekaæ.
 W ówczesnym rejonie ejszyskim brakowa³o kadry medycznej,
tote¿ po dy¿urach w szpitalu czêsto
musia³am jedziæ po wsiach do swoich ma³ych pacjentów, badaæ ich, dokonywaæ szczepieñ itd. Ogromn¹
satysfakcjê czerpalimy z tego, ¿e
powszechny by³ wielki szacunek ludzi do lekarzy. Po za tym, Ejszyszki
zadziwi³y nas swoj¹ kultur¹ i tradycjami. Polszczyzna ludzi, szczególnie starszego pokolenia, by³a wprost
nienaganna. Nadawa³o to szczególny urok miastu i jego mieszkañcom,
 zaznacza rozmówczyni.
Po scaleniu w latach 70. rejonów ejszyskiego i solecznickiego
ma³¿eñstwo Duchniewiczów przenios³o siê do Solecznik. Adaptacja

SYLWETKA
w nowym miejscu zamieszkania
nie by³a ³atwa. Zbyt odczuwalna
by³a ró¿nica kultury jêzykowej pomiêdzy Solecznikami i Ejszyszkami. W nowopowsta³ym centrum
rejonowym przewa¿a³ wówczas
urzêdowy jêzyk rosyjski.
 Trudno by³o do tego siê przyzwyczaiæ. Do dzisiaj z sentymentem
wspominam lata pracy w Ejszyszkach,  przyznaje pani Weronika.

grulica nadal jest bardzo gron¹
chorob¹ i na brak pacjentów nie
mo¿e narzekaæ.
 Spadek poziomu ¿ycia, pogorszenie siê sytuacji socjalnej w kraju
spowodowa³ w koñcu lat 90., ¿e,

Z NADZIEJ¥
NA WNUKÓW

PIEWACZKA
I DZIA£ACZKA

Warunki pracy w Solecznikach by³y
nieporównywalnie lepsze z uwagi na
nowe budownictwo zarówno jak przychodni, tak i szpitala. Troska o zdrowie pacjentów by³a mottem ¿ycia pary
lekarskiej, niezale¿nie od miejsca pracy. W Solecznikach pani Weronika
aktywnie do³¹czy³a do ¿ycia spo³ecznego. Zosta³a solistk¹ zespo³u folklorystycznego Solczanie, jedn¹ z inicjatorek za³o¿enia rejonowego oddzia³u
Stowarzyszenia Medyków Polskich na
Litwie oraz aktywn¹ cz³onkini¹ ko³a
Zwi¹zku Polaków na Litwie w solecznickim szpitalu.
 Zami³owanie do piewu wynios³am z rodziny. Zarówno tata jak i
mama przez ca³e ¿ycie piewali w
chórze kocielnym. Bêd¹c studentk¹
piewa³am w zespole Wilia, wiêc
kiedy zaproszono mnie do powstaj¹cego zespo³u Solczanie nie waha³am siê ani przez chwilê,  mówi weteranka Wilii i Solczan.
Razem z solecznickim zespo³em
wzd³u¿ i wszerz przemierzy³a Litwê,
Polskê, piewa³a na scenach w Niemczech, Czechach, Rosji i na Bia³orusi.
Za³o¿enie oddzia³u Stowarzyszenia Medyków Polskich na Litwie pomog³o solecznickim lekarzom w nawi¹zaniu kontaktów z kolegami w
Polsce, na Ukrainie i Bia³orusi.
Wspólnie organizowali odczyty, konferencje, szkolenia zawodowe.

w du¿ym stopniu decyduje te¿ brak
higieny wród pacjentów oraz negowanie przez nich koniecznoci
przestrzegania zasad kuracji. Wielu z nich po prostu zwleka z wizyt¹
u lekarza dopóty choroba mocno nie
da siê we znaki.

W. Duchniewicz z siostrami  Teres¹,
Zyt¹ oraz Iren¹

wydawa³o by siê ju¿ pokonana grulica ponownie zaczê³a rozpowszechniaæ siê. Rejon solecznicki balansuje na krawêdzi epidemii, któr¹ og³asza siê w przypadku 100 zachorowañ na 100 tys. mieszkañców. Nasza obecna statystyka to 80 przypadków na 100 tys. mieszkañców, przy
redniej krajowej 50,  zaznacza lekarz  ftyzjatra.
O wzrocie liczby zachorowañ

Pani Weronika wraz z ma³¿onkiem zapocz¹tkowali dynastiê lekarsk¹. Dyplomem
studiów medycznych mog¹
poszczyciæ siê syn Miros³aw
z ma³¿onk¹ Lilian¹ oraz Nijola, wybranka drugiego syna,
Lecha. Jedynie ten ostatni
wy³ama³ siê z szeregu medycznego, ale niezbyt daleko.
Ukoñczy³, bowiem, wydzia³
in¿ynierii weterynaryjnej.
 Maj¹cy 13 lat wnuk Olgierd wyzna³ mi, ¿e chyba te¿
Lili¹
zostanie lekarzem, bowiem w
rodzinie bez przerwy s³yszy
rozmowy na temat medycyny. Czy
zrealizuje ten pomys³ w ¿yciu doros³ym
zobaczymy w przysz³oci. Trójka wnuczek jeszcze nie zdradza³a swoich zamiarów. W ka¿dym razie bêdê cieszyæ
siê, je¿eli ktokolwiek z wnuków postanowi kontynuowaæ tradycje rodzinne i
zostanie lekarzem,  przyzna³a pani
Weronika.
Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum

ZAST¥PI£A MÊ¯A

Z biegiem lat, po mierci ma³¿onka, pani Weronika przejê³a obowi¹zki
mê¿a jako lekarz  ftyzjatra. Mimo
tego, ¿e ¿yjemy ju¿ w XXI wieku

W zespole Solczanie
Kwiecieñ 2011
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IN MEMORIAM

Honorowy Obywatel
Rejonu Solecznickiego

W

ny, ¿e tak dobrze orientuje siê w naszych problemach i szybko podejmuje decyzje. Ustalilimy, ¿e skieruje do
nas grupê ekspertów dla oceny sytuacji na miejscu, a sam zajmie siê
uzgadnianiem mo¿liwych inwestycji
w Senacie RP. Zapamiêta³y mi siê
jego s³owa przy po¿egnaniu: Podejmujemy siê sprawy bardzo ciê¿kiej
w wykonaniu, ale niezmiernie wa¿nej. Bo, jak nie my, to kto?
Wkrótce witalimy emisariuszy z
Warszawy - zastêpcê prezesa prof.
Paw³a £¹czkowskiego i dyrektorkê
dzia³u inwestycji Barbarê Ruth. Mieli
do dyspozycji tylko jeden dzieñ i chêæ
zapoznania siê ze stanem 5-6-ciu
szkó³, gdzie sytuacja wymaga natychmiastowej ingerencji. Tego dnia
odwiedzilimy a¿ 12 szkó³. Gocie z
Polski byli bardzo przejêci tym, co
zobaczyli: ubogim wyposa¿eniem w
pomoce pogl¹dowe i tragicznym sta-

FOT. ARCHIWUM

roku 1995 po wygranej
AWPL w wyborach samorz¹dowych powróci³em na stanowisko kierownika wydzia³u owiaty
rejonu solecznickiego. Po kilku latach zarz¹dzania komisarycznego
szko³y polskie by³y w stanie op³akanym, a pieniêdzy zaledwie wystarcza³o na p³ace zarobkowe i niezbêdne wydatki gospodarcze. Wtedy to
senator Jan Stypu³a, cz³onek Rady
Stowarzyszenia Wspólnota Polska, który wiele dzia³a³ w dziedzinie odrodzenia gospodarki rejonu,
doradzi³ mi, bym zwróci³ siê o pomoc do Wspólnoty Polskiej. Zaprosi³ mnie do Warszawy i zapozna³
z prezesem Wspólnoty Polskiej
prof. Andrzejem Stelmachowskim.
Prezes przyj¹³ nas bardzo ¿yczliwie
i uwa¿nie wys³ucha³ naszych planów
odnonie odrodzenia i rozwoju polskiego szkolnictwa. By³em zaskoczo-

Podpisanie umowy na inwestycje w siedzibie Wspólnoty Polskiej w Warszawie. Od
lewa A. Jankowski (kierownik wydzia³u owiaty), Józef Rybak (mer rejonu solecznickiego), prof. Andrzej Stelmachowski (prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska), Barbara Ruth (dyrektor d.s. inwestycji Wspólnota Polska).
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6 kwietnia minê³y dwa lata od mierci Honorowego Obywatela
Rejonu Solecznickiego prof., dr hab.Andrzeja Stelmachowskiego,
wybitnego uczonego-prawnika, autora ponad 200 publikacji naukowych, jednego z twórców Polski Odrodzonej; kolejno pe³ni¹cego obowi¹zki marsza³ka Senatu RP, ministra edukacji, prezesa
Stowarzyszenia Wspólnota Polska, doradcy Prezydenta RP do
spraw Polonii.

nem budynków z jednej strony i oddan¹ prac¹ nauczycieli z innej. Prof.
A.Stelmachowski nie zdziwi³ siê
sprawozdaniu kolegów. Oczekiwa³
takiej reakcji, ale chcia³, aby cz³onkowie Rady na w³asne oczy przekonali siê o potrzebach Wileñszczyzny. Ogromn¹ zalet¹ Prezesa by³a
wrodzona dyplomacja, logicznoæ
podejmowanych decyzji, dobre rozeznanie w sprawach gospodarczych,
¿yczliwoæ, któr¹ natychmiast zjednywa³ sobie ludzi.
Zaczê³y siê czêste wizyty w Warszawie. Wiele czasu zajê³o nam
uzgadnianie dokumentacji i kosztorysów. Napotykalimy wiele przeszkód formalno-prawnych, a nawet
natury in¿ynieryjno  technicznej. W
pewnym momencie, gdy wyda³o mi
siê, ¿e s¹ one nie do przebrniêcia,
us³ysza³em radê in¿ynier dzia³u inwestycji Wspólnoty Polskiej Urszuli
Piweckiej-Malik:  Id, Antoni, do
Dziadka (bo tak go rodzinnie nazywano w stowarzyszeniu). On czêsto podejmuje ryzykowne decyzje,
ale ma wielki pos³uch w Senacie, bo
jego propozycje s¹ prawie zawsze
bardzo dobrze wywa¿one i s³uszne.
Tak te¿ uczyni³em i s³usznie, gdy¿
Profesor ponownie s³u¿y³ dobr¹ rad¹,
dziêki której uda³o siê obni¿yæ koszta remontów placówek.
Rok do roku kwota inwestycji siê
zwiêksza³a. Zaczêlimy od 0,5 mln z³otych, a po kilku latach roczne inwe-

AKTUALIA
stycje przekracza³y ju¿ 1,5 mln. Pojawia³y siê jednak inne przeszkody. Oto
Senat postawi³ warunek, ¿e inwestycje mog¹ byæ przyznane tylko pod
warunkiem, je¿eli samorz¹d do³o¿y 20
proc. od kosztów inwestycji. Na rejonowym koncie bankowym prawie pusto i znowu ratuje Dziadek: Niech
mer podpisuje te 20-to procentowe
umowy, a po wykonaniu prac, je¿eli
nie bêdziecie w stanie sp³aciæ, jako to
za³atwimy. I kilka lat z rzêdu za³atwia³. Dziêki jego ¿yczliwoci wyremontowalimy 18 szkó³.
Trzeba przyznaæ, ¿e przy naszych
spotkaniach rozmawialimy nie tylko
o remontach. Czêsto martwi³ siê z powodu rozgrywek miêdzypartyjnych,
czy niezgody ugrupowañ polonijnych.
Ju¿ jako Marsza³ek Senatu, na inauguracyjnym posiedzeniu 4 lipca 1989
r. powiedzia³:Tak bym pragn¹³, bymy mogli przyczyniæ siê do budowy
Polski w pe³ni niepodleg³ej, a jednoczenie przyjaznej wszystkim s¹siadom, zasobnej, ale i realizuj¹cej zasady sprawiedliwoci spo³ecznej, (...)
bymy, buduj¹c nowy, lepszy system
pañstwowy, umieli ³¹czyæ troskê o
wielkie sprawy publiczne z trosk¹ o
ka¿dego z naszych wspó³braci. Tak
myla³ i tak postêpowa³.
Za zas³ugi na rzecz rejonu, decyzj¹ Rady samorz¹du z dn. 26
stycznia 2005 roku Andrzejowi Stelmachowskiemu zosta³o nadane miano Honorowego Obywatela Rejonu
Solecznickiego.
3 marca br. Oddzia³ Wspólnoty
Polskiej w Bia³ymstoku zorganizowa³ prezentacjê ksi¹¿ki Andrzej
Stelmachowski pragmatyczny romantyk pióra Krystyny Zienkiewicz. Autorka w s³owie wstêpnym
lakonicznie podsumowa³a cechy osobowoci Andrzeja Stelmachowskiego: wiadek historii i jej wspó³twórca, pragmatyczny romantyk. Wszêdzie i zawsze prezentowa³ trwa³y
system wartoci, poród których najwa¿niejsze by³y: prawoæ, wiernoæ
przekonaniom, odpowiedzialnoæ,
troska o dobro wspólne i kierowanie
siê spo³eczn¹ nauk¹ Kocio³a.
Antoni Jankowski

Ruszy³o deklarowanie zasiewów

4 kwietnia na Litwie rozpocz¹³ siê
podstawowy termin sk³adania deklaracji o zasiewach.
Specjalici wydzia³u rolnictwa
administracji samorz¹du rejonu solecznickiego prognozuj¹, ¿e podobnie jak i w latach ubieg³ych, w skali
kraju, rejon bêdzie nale¿a³ do czo³ówki pod wzglêdem liczby w³acicieli zasiewów rolnych.
Podstawowy termin deklarowania zasiewów potrwa do 15 czerwca, dodatkowy do 11 lipca. Deklaracje bêd¹ tak¿e przyjmowane w ostatnie weekendy podstawowego terminu deklarowania zasiewów.
W stosunku do petentów, którzy
spónili siê z deklarowaniem w terminie podstawowym (bez powa¿nych przyczyn) s¹ stosowane kary
inkasowe. Za ka¿dy dzieñ opónienia z ich przysz³ej dotacji zostanie
potr¹cony 1 proc. od ogólnej kwoty.
Zgodnie z przyjêtym przed laty
programem, mapy wszystkich zasiewów oraz ³¹k s¹ wpisywane do specjalnej bazy komputerowej. Niektóre niedogodnoci podczas deklarowania zasiewów mog¹ mieæ mieszkañcy gmin poszkoñskiej oraz dziewieniskiej.
 Bia³oru nie pozwoli³a dokonaæ
topografii pól i ³¹k w gminach poszkoñskiej oraz dziewieniskiej z uwagi na bliskoæ jej granicy  t³umaczy
Józef Wysocki, st. specjalista wydzia³u rolnictwa administracji samorz¹du rejonu solecznickiego.
Wydzia³ rolnictwa zatrudnia 6
specjalistów w centrali samorz¹du

oraz 12 w starostwach rejonowych.
To w³anie przede wszystkim na ich
barki spadnie odpowiedzialnoæ za
sprawne deklarowanie zasiewów.
Unikniêcia b³êdów przy okrelaniu
granic zasiewów, wielu rolnikom, w
du¿ym stopniu, pomaga wspó³czesna technologia. Obecnie wielu rolników mierz¹c w³asne zasiewy wykorzystuje satelitarny system nawigacyjny, czyli GPS, co pozwala na
bardzo dok³adne wymierzenie pola.
Czasami rolnicy uprawiaj¹cy wielkie nadzia³y deklaruj¹ nawet o kilka procent mniej powierzchni zasiewów, ni¿ jest w rzeczywistoci.
Czyni¹ to na wszelki wypadek,
myl¹c, ¿e lepiej pomyliæ siê w swoich rachubach, ni¿ zadeklarowaæ
wiêcej od stanu rzeczywistego i
mieæ póniej k³opoty.
Od czasu wyp³acania przez Uniê
Europejsk¹ dotacji dla rolników litewskich, w rejonie solecznickim
systematycznie wzrastaj¹ obszary
ziemi uprawnej. Dla przyk³adu, je¿eli w roku 2004 zadeklarowanych
by³o 43 tys. hektarów ziemi rolnej,
to w 2007  prawie 50 tys. hektarów. W ostatnich latach wielkoæ
zasiewów w rejonie solecznickim
utrzymuje siê w granicach 50 tys. hektarów,
co daje jedn¹ z najwy¿szych pozycji w kraju pod
wzglêdem liczby deklarantów oraz powierzchni
rolnych. W regionie wileñskim rejon solecznicki
jest sta³ym liderem pod
wzglêdem deklarowania
zasiewów.
Andrzej Ko³osowski
Fot. internet
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Wkrótce beatyfikacja
Przed trzema laty w kociele pod wezwaniem Wniebowziêcia
NMP w Turgielach odby³a siê uroczysta konsekracja o³tarza oraz
powiêcenie pomnika papie¿a Jana Paw³a II, który wkrótce bêdzie beatyfikowany. Dwumetrowa rzeba, wykonana ze sztucznego marmuru, zosta³a umieszczona na frontonie kocio³a. Jest
to pierwszy pomnik wzniesiony papie¿owi Polakowi w rejonie
solecznickim. Ojciec wiêty z rêk¹ uniesion¹ w symbolicznym
gecie b³ogos³awieñstwa spogl¹da w stronê Turgiel.

P
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omys³ wzniesienia pomnika zrodzi³ siê proboszczowi parafii
Tadeuszowi Matuliañcowi w 2007
roku. Szczêliwym trafem ksi¹dz
zapozna³ siê w tym okresie z artyst¹
z Wileñszczyzny Eduardem Podbieriozkinem, który pracowa³ nad obudow¹ o³tarza w kociele pw. Niepokalanego Poczêcia na Zwierzyñcu w Wilnie. Wcielenie pomys³u w
¿ycie trwa³o oko³o jednego roku.
Szybka realizacja by³a mo¿liwa miêdzy innymi dziêki wsparciu finansowemu ze strony wiernych, samorz¹-
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du rejonu solecznickiego oraz Kurii.
Po up³ywie roku od zrodzenia siê pomys³u pomnik stan¹³ na frontonie
wi¹tyni. W uroczystej atmosferze
powiêci³ go arcybiskup metropolita
wileñski Audrys Juozas Baèkis.
Zwierzchnik litewskiego Kocio³a powiêci³ równie¿ stacje Drogi Krzy¿owej, figurê Matki Bo¿ej z Lourdes
oraz Matki Teresy z Kalkuty.
1 maja w Rzymie odbêdzie siê
beatyfikacja S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. Uroczystoci zaplanowano na
kilka dni. Pierwsza odbêdzie siê w
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sobotê, 30 kwietnia. Czuwanie modlitewne na terenie antycznego stadionu Circus Maximus rozpocznie
siê o godzinie 20. Wyniesienie na
o³tarze Ojca wiêtego odbêdzie siê
1 maja, w Niedzielê Mi³osierdzia
Bo¿ego, w przededniu, której odszed³ do Wiecznoci. O godzinie 10
na Placu wiêtego Piotra rozpocznie siê msza beatyfikacyjna, któr¹
odprawi Benedykt XVI. Natychmiast po mszy beatyfikacyjnej, 1
maja przed O³tarzem Konfesji w
bazylice wiêtego Piotra zostan¹
wystawione szcz¹tki Jana Paw³a
II. Zdecydowano, ¿e ich wystawienie potrwa w zale¿noci od nap³ywu wiernych, którzy bêd¹ chcieli
oddaæ ho³d B³ogos³awionemu.
2 maja o godzinie 10.30 na Placu w. Piotra mszê dziêkczynn¹ za
beatyfikacjê papie¿a odprawi watykañski sekretarz stanu kardyna³
Tarcisio Bertone.
5 maja podczas prywatnej uroczystoci, jak donosi Watykan,
szcz¹tki polskiego papie¿a zostan¹
pochowane w kaplicy wiêtego Sebastiana w Bazylice. Znajduje siê
ona po prawej stronie od wejcia,
zaraz za Piet¹ Micha³a Anio³a.
Katarzyna Biersztañska
Fot. archiwum
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