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S£OWO WSTÊPNE

Wiosna pomys³ów
i inwestycji

Spis treci

Ostatni miesi¹c wiosny w rejonie solecznickim by³ pe³en wydarzeñ
kulturalnych, spo³ecznych i gospodarczych. W maju poziom bezrobocia po raz pierwszy od pó³tora
roku obni¿y³ siê o ponad 1 punkt
procentowy i utrzymywa³ siê na
granicy 16,6 proc. Cieszy nie tylko
fakt zmniejszenia bezrobocia, ale te¿
wzrost liczby wolnych miejsc pracy. W kwietniu na rejonowej gie³dzie by³y 233 oferty zatrudnienia.
Specjalici twierdz¹, ¿e latem nowych miejsc pracy bêdzie przybywa³o, a to za spraw¹ skutecznej lokalnej polityki inwestycyjnej z wykorzystaniem europejskiej pomocy
finansowej.
W maju Grupa Dzia³ania Lokalnego rejonu solecznickiego wspólnie z grup¹ niezale¿nych ekspertów
zakoñczy³y ocenianie wniosków
projektów do udzia³u w Strategii
rozwoju terenów wiejskich, realizowanej kosztem funduszy europejskiego programu Leader. Ogó³em do
zarz¹du grupy wp³ynê³o 86 wniosków, z czego ocenê powy¿ej 50
punktów uzyska³o 68 projektów.
Aktywny udzia³ w pozyskaniu europejskiej pomocy razem z samorz¹dem wziê³y organizacje m³odzie¿owe, placówki owiatowe oraz
parafie katolickie. Obecnie wszystkie wnioski z³o¿one w ramach Strategii rozwoju rejonu solecznickiego
zosta³y przekazane do Narodowej
Agencji P³atniczej, która samodzielnie je zweryfikuje. Po wydaniu oce-

ny przez ekspertów agencji na wspólnym posiedzeniu zarz¹du Lokalnej grupy dzia³ania oraz komisji Narodowej
Agencji P³atniczej zostanie ostatecznie
zatwierdzona lista projektów, które
otrzymaj¹ finansowanie z funduszy
europejskiego programu Leader. Warto odnotowaæ, ¿e bud¿et Strategii jest
jednym z najwy¿szych w kraju i stanowi 10 mln 50 tys. litów.
Optymistycznie wygl¹da równie¿
zatwierdzony przez Radê samorz¹du strategiczny plan rozwoju rejonu
solecznickiego na lata 2011-2015,
którego bud¿et inwestycyjny zosta³
oszacowany na 240 mln litów. Inwestycje maj¹ ogarn¹æ nie tylko ca³y
rejon, ale i wszystkie ga³êzie jego infrastruktury. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
czêæ prac zwi¹zanych z planem ju¿
jest realizowana.
W ci¹gu ostatnich czterech lat
solczanie zrealizowali 12 projektów,
na ogóln¹ kwotê ponad 28 mln litów.
Jedn¹ z najwiêkszych inwestycji w
dziedzinie gospodarki sta³ siê program
inwestycji w gospodarkê wodoci¹gow¹ górnego basenu rzeki Niemen
(rozwój wodoci¹gu i sieci ciekowych w Solecznikach, Ejszyszkach i
Jaszunach), którego kwota szacowana jest na blisko 18 mln litów. rodki
na realizacjê danego projektu pochodz¹ z europejskich funduszy
strukturalnych. Obecnie jest realizowanych jeszcze oko³o 30 projektów
na ³¹czn¹ sumê ponad 45 mln litów.
Ka¿dy z projektów inwestycyjnych
powinien odpowiadaæ planowi stra-

tegicznemu rozwoju rejonu solecznickiego. Jest to jeden z podstawowych wymogów przy sk³adaniu
wniosku. W wiêkszoci projektów
inwestycyjnych udzia³ samorz¹du
stanowi od 5 do 15 proc., pozosta³e
rodki pochodz¹ z europejskich funduszy strukturalnych.
Majowy kalendarz wydarzeñ kulturalno-spo³ecznych odznaczy³ siê w
Solecznikach uroczystym koncertem na czeæ beatyfikacji papie¿a
Jana Paw³a II, wystaw¹ historyczn¹ Katyñ. Prawda i pamiêæ
oraz XVI festynem folklorystycznym Pieñ znad Solczy. Delegacja Solecznickiego Oddzia³u Rejonowego Zwi¹zku Polaków na Litwie wziê³a udzia³ w uroczystociach powiêconych pamiêci ofiar
pomordowanych w Ponarach oraz
sadzeniu czterech d¹bków w Alei Pamiêci Narodowej w Zu³owie.
Maj tradycyjnie kojarzy siê tak¿e z matur¹. Siedmiu maturzystów
gimnazjum Solecznickiego przyst¹pi³o do niej ze spokojnym sercem.
M³odzi pomylnie z³o¿yli egzaminy
na uczelnie polskie w wydziale konsularnym Ambasady RP w Wilnie.
Ufam, ¿e jesieni¹ z indeksów studenckich bêdzie siê cieszyæ znacznie wiêcej ich kolegów z gimnazjum, jak te¿ maturzystów innych
polskich szkó³ rejonu.
Andrzej Ko³osowski
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Ok³adka: Andrzej Ko³osowski

OWIATA

Bêdzie powtórka z Wrzeni?
19 maja w Wilnie, przed Ministerstwem Owiaty i Nauki odby³a siê akcja protestacyjna. Oko³o tysi¹ca osób: uczniowie, rodzice, nauczyciele zgromadzili siê na apel Forum Rodziców Szkó³
Polskich, by daæ wyraz swemu zaniepokojeniu w zwi¹zku z przyjêt¹ w marcu nowelizacj¹ Ustawy o owiacie. Zdaniem protestuj¹cych, ustawa pogarsza warunki kszta³cenia w szko³ach mniejszoci narodowych i zawê¿a prawne mo¿liwoci uczenia siê w
jêzyku ojczystym.

U

stawa przewiduje, ¿e ju¿ od
1 wrzenia br. w szko³ach mniejszoci narodowych na Litwie, w tym
polskich, lekcje historii, geografii, a tak¿e wiedzy o wiecie w czêci dotycz¹cej Litwy bêd¹ prowadzone w jêzyku
litewskim. W ca³oci po litewsku bêdzie wyk³adany przedmiot o nazwie
podstawy wychowania patriotycznego. Od roku 2013 w szko³ach litewskich i szko³ach mniejszoci narodowych egzamin maturalny z jêzyka litewskiego zostanie ujednolicony.
Natomiast w ramach tzw. optymalizacji sieci szkó³, w ma³ych miejscowociach bêd¹ zamykane szko³y
mniejszoci narodowych, w tym
szko³y polskie, i pozostawiane bêd¹
jedynie szko³y litewskie.
Miros³aw Szejbak, koordynator
Forum Rodziców Szkó³ Polskich zaznaczy³, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie
ju¿ 1 lipca, ale dotychczas nie ma ¿adnych wskazówek metodycznych dla
szkó³ w zwi¹zku z planowanymi
zmianami. Nie wiadomo, jak bêd¹ siê

uczy³y nasze dzieci od 1 wrzenia.
Rozkazem ministra owiaty i nauki zosta³a, co prawda, powo³ana grupa robocza, sk³adaj¹ca siê z urzêdników resortu, przedstawicieli wydzia³ów owiaty, Macierzy Szkolnej i
Stowarzyszenia Nauczycieli Szkó³
Rosyjskich, dyrektorów szkó³, która
ma przygotowaæ plan dzia³añ wynikaj¹cych z realizacji Ustawy o owiacie. Do grupy tej wci¹gniêty zosta³
m.in. Henryk Danulewicz z solecznickiego wydzia³u owiaty i Miros³awa
Szostak, dyrektorka Szko³y redniej
im. Elizy Orzeszkowej w Bia³ej Wace.
W maju grupa mia³a zaledwie jedno
posiedzenie, tymczasem do 20 czerwca plan dzia³añ ma byæ gotowy...
Rodziców niepokoi bardzo decyzja
o ujednoliceniu egzaminu maturalnego
z jêzyka litewskiego ju¿ za dwa lata.
 Nie mo¿emy byæ obojêtni wobec
krzywdy, jaka dzieje siê naszym dzieciom. W obronie naszych dzieci jestemy gotowi wejæ nawet na drogê
prawn¹  powiedzia³ Miros³aw Szejbak.

Podczas akcji protestacyjnej przed
ministerstwem owiaty g³os zabierali
rodzice i nauczyciele, w tym nauczyciele litewskiego i historii.
Jacek Suckiel, uczeñ solecznickiego gimnazjum im. Jana niadeckiego, przemawiaj¹c do uczestników
wiecu, przypomnia³, ¿e zgodnie z
Konstytucj¹ RL (II rozdzia³, art. 37),
obywatele wspólnot narodowych
maj¹ prawo pielêgnowania swego jêzyka, kultury i obyczajów, a Ustawa
o owiacie przekrela to prawo i stawia w beznadziejnej sytuacji.  Odbieramy to jako naruszenie praw obywatela i cz³owieka  mówi³ Jacek.
Ch³opak powiedzia³, ¿e ustawa
stawia obecnych 10  klasistów w
beznadziejnej sytuacji: w ci¹gu dwóch
lat musz¹ siê przygotowaæ do matury z litewskiego takiej samej, jak¹ bêd¹
zdawali rówienicy ze szkó³ litewskich, którzy mieli na to 12 lat.  Czy
musimy teraz zaniechaæ nauki innych
przedmiotów?! Kto bêdzie winien, ¿e
nie dostanê siê na studia tylko z powodu le zdanej matury z jêzyka litewskiego?  pyta³ retoryczne. W
swoim emocjonalnym, ale rzeczowym
przemówieniu uczeñ solecznickiej
szko³y nawi¹za³ do historycznych
wydarzeñ sprzed 110 lat, kiedy we
Wrzeni, w miasteczku w Ksiêstwie
Poznañskim wybuch³ strajk, skierowany przeciw germanizacji szkó³,
g³ównie przeciw modlitwie i nauce w
jêzyku niemieckim. Strajk rozpocz¹³
siê 20 maja 1901r., kiedy niemiecki
nauczyciel wymierzy³ karê cielesn¹
dzieciom za odmowê odmawiania
modlitwy w jêzyku niemieckim na lekcji religii. Niemcy uciekali siê do tych
rodków, gdy¿ ¿adnymi innymi nie
mogli sobie poradziæ z m³odymi patriotami. Nawet bite i katowane dzieci nie poddawa³y siê niemieckim naciskom. Wydarzenia we Wrzeni szerokim echem odbi³y siê w ca³ym wiecie. Sta³y siê symbolem walki o polskoæ.  Strajkuj¹cy mieli odwagê
sprzeciwiæ siê wynaradawianiu Polaków. To jest piêkny przyk³ad naszych
przodków, którzy bronili swojej to¿samoci i prawa do jêzyka polskiego.
Jestemy godni ich pamiêci i dzi, jako
obywatele Unii Europejskiej, tak samo
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OWIATA
chcemy broniæ swoich praw. I byæ
mo¿e, by us³yszano nasz g³os, potrzebny jest taki sam strajk  wypowied Jacka Suckiela wywo³a³a burzê oklasków.
Uczestnicy akcji protestacyjnej
przyjêli rezolucjê, w której ¿¹daj¹, by
resort owiaty zainicjowa³ poprawki
do przyjêtej ustawy. Poprawki mia³yby m.in. zagwarantowaæ w szko³ach
mniejszoci narodowych naukê w jêzyku ojczystym i wzmocnienie nauczania jêzyka pañstwowego. Proponuj¹ wprowadziæ osobne przedmioty: historia i geografia Litwy, oddzielaj¹c je od kursu historii powszechnej
i geografii wiata. W rezolucji apeluje
siê te¿ do Ministerstwa Owiaty o
odwo³anie decyzji w sprawie ujednolicenia egzaminu z jêzyka litewskiego
ju¿ w 2013 roku, wprowadzaj¹c 12letni okres przejciowy.
Kolejna akcja protestacyjna odby³a siê 23 maja przed ambasad¹
Wêgier, pañstwa, które w tym pó³roczu przewodniczy Unii Europejskiej. Polacy na Litwie zwrócili siê
do premiera Wêgier Viktora Orbana, z prob¹ o obronê na forum
unijnym praw polskiej mniejszoci
na Litwie. W licie skierowanym do
Orbana wymienionych zosta³o szereg problemów, z którymi siê boryka nasza spo³ecznoæ: u¿ywanie w
¿yciu publicznym jêzyka mniejszoci
narodowych, 5-procentowy próg
wyborczy i niekorzystne granice
okrêgów wyborczych, utrudniaj¹ce
spo³ecznoci polskiej wybór swych
przedstawicieli do Sejmu, zwrot ziemi na Wileñszczynie, pisownia nazwisk polskich. Problemem najwiêkszej wagi jest za obecnie przyjêta
Ustawa o owiacie, która jak siê
zaznacza w licie, jest jaskrawym
przyk³adem ignorowania przez w³adze praw mniejszoci narodowych.

NIE PODDAMY SIÊ
Bêd¹ kolejne akcje protestacyjne.
Bêd¹ te¿ podejmowane kroki prawne. Pose³ AWPL Jaros³aw Narkiewicz
poinformowa³, ¿e ju¿ jest grupa prawników, gotowych do pomocy w sporz¹dzeniu skarg do instytucji ds. równouprawnienia i s¹dów.
Dyrektorzy szkó³ rejonu wileñskiego demonstracyjnie, w znak protestu wyszli ze spotkania z wicemi-

Soleczniki

4

nistrem owiaty i nauki Vaidasem
Bacysem, podczas której zamiast
mówiæ o konkretach, minister po raz
kolejny zacz¹³ ogólnikowo t³umaczyæ, dlaczego zosta³o wprowadzone nauczanie dwujêzyczne i ujednolicony egzamin z jêzyka litewskiego.
Ani on, ani towarzysz¹cy mu urzêdnicy nie potrafili powiedzieæ, w jaki
sposób zamierza siê wywi¹zaæ z
obietnicy ulgowego oceniania prac
egzaminacyjnych uczniów szkó³
mniejszoci narodowych, skoro
wszystkie prace na egzaminie pañstwowym s¹ kodowane.
Podobne spotkanie z dyrektorami
mia³o siê odbyæ w rejonie solecznickim. Po zdecydowanej reakcji w rejonie wileñskim byæ mo¿e urzêdnicy
uwiadomi¹, ¿e bez konkretnych propozycji nie maj¹ po co spotykaæ siê z
ludmi, którzy, b¹d co b¹d, znaj¹
zasady funkcjonowania systemu
owiaty od podszewki.

RODZICE DZIA£AJ¥
Rodzice uczniów szkó³ polskich
równie¿ nie poddaj¹ siê. 25 maja w
Wilnie odby³o siê spotkanie, podczas
którego dyskutowano nad mo¿liwoci¹ prawnej rejestracji Forum Rodziców Szkó³ Polskich, które powsta³o
spontanicznie w grudniu ub.r. kiedy
w³adze kraju w przyspieszonym trybie zaczê³y forsowaæ przyjêcie Ustawy o owiacie. Uczestnicy spotkania
wydali nastêpuj¹cy komunikat: Forum Rodziców Szkó³ Polskich na Litwie  ruch spo³eczny, który spontanicznie zawi¹za³ siê w trudnych chwilach przyjmowania litewskiej Ustawy

o owiacie, inicjator akcji zbierania
podpisów pod petycj¹ do w³adz o
powstrzymanie niekorzystnych zmian
w owiacie mniejszoci narodowych
na Litwie  podj¹³ decyzjê o sformalizowaniu swojej dalszej dzia³alnoci.
Na zebraniu przedstawicieli rodzicielskich komitetów szkolnych, które
odby³o siê 25 maja w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie, podjêto decyzjê o
powo³aniu grupy roboczej w celu
opracowania wstêpnej koncepcji dzia³alnoci i charakteru formalno-prawnego przysz³ej organizacji spo³ecznej.
Grupa robocza w ci¹gu najbli¿szych dwóch tygodni ma przygotowaæ wstêpny statut organizacji i
ewentualnych struktur organizacyjnych. Po opracowaniu wstêpne za³o¿enia maj¹ byæ zaprezentowane ogó³owi opinii publicznej w celu zapoznania siê z nimi.
Wszystkich zainteresowanych,
którym nieobca jest przysz³oæ polskiego szkolnictwa na Litwie oraz los
NASZYCH DZIECI, uczniów polskich szkó³ na Litwie, zachêcamy do
w³¹czenia siê w prace organizacyjne.
Zostaje uruchomiony adres mailowy
foroszpol@gmail.com, na który mo¿na zg³aszaæ wszelkie pomys³y, propozycje i koncepcje kierunków dzia³alnoci, charakteru i struktur organizacyjnych ewentualnego Zrzeszenia
Forum Rodziców Szkó³ Polskich na
Litwie (nazwa robocza). Miros³aw
Szejbak, koordynator Forum, zachêca do w³¹czenia siê do dzia³alnoci
ruchu równie¿ rodziców uczniów ze
szkó³ rejonu solecznickiego.
Barbara Sosno
Fot. Pawe³ Stefanowicz

WYWIAD
Z inicjatywy dziennikarzy i przedstawicieli wiata akademickiego zosta³o powo³ane Forum Polaków i Litwinów, którego celem jest nawi¹zanie dialogu miêdzy spo³ecznoci¹ litewsk¹ a litewskimi
Polakami. W licie intencyjnym, który podpisa³o ponad 100 osób, odnotowuje siê, ¿e wzajemne
zrozumienie zastêpuje wycig wzajemnych oskar¿eñ i obraliwych pretensji. Sygnatariusze listu
wyra¿aj¹ opiniê, ¿e nadszed³ czas zast¹pienia rozmów przedstawicieli radykalnych obozów politycznych rozmowami przedstawicieli spo³ecznoci litewskiej i litewskich Polaków. Pierwsze posiedzenie Forum odby³o siê w maju w Wilnie. Oprócz spraw organizacyjnych, jak to rejestracji
prawnej zgromadzenia, uzgodniono, miêdzy innymi, ¿e nale¿y stworzyæ przeciwwagê nacjonalistycznej organizacji Vilnija.  Nacjonalistyczni krzykacze, którzy zabieraj¹ g³os przy ka¿dej okazji,
stoj¹ na przeszkodzie szczerego dialogu. Powinnimy pokazaæ, ¿e s¹ Litwini, którzy siê nie zgadzaj¹ z radykalnym stanowiskiem przedstawicieli tej organizacji  powiedzia³ dla miesiêcznika
jeden z inicjatorów Forum, historyk Eligijus Raila.

O co siê sprzeczaj¹ Jonas z Janem?
O potrzebie dialogu, zaistnia³ej sytuacji, problemach i ich rozwi¹zaniu
rozmawiamy z merem, prezesem rejonowego oddzia³u ZPL, Zdzis³awem
Palewiczem.
Jak Pan ocenia inicjatywê powo³ania Forum Polaków i Litwinów?
Jestem zwolennikiem dyskusji,
byleby wynik³y z tego jakie korzyci. Idea zrobienia czego w celu osi¹gniêcia pozytywnego efektu jest dobra. Obawiam siê jednak, by nie przekszta³ci³o siê to w sztukê dla sztuki. Zasiadanie przy okr¹g³ym stole,
by siê po raz kolejny grzebaæ w historii i t³umaczyæ, jakie mamy problemy, nie ma sensu. Znamy historiê,
znamy problemy  chcemy ich rozwi¹zania. Nie chcia³bym, by by³o to
kolejne forum dyskusyjne. Opowiadam siê za powo³aniem czego, co
bêdzie dzia³a³o i tworzy³o dla dobra
wszystkich, powtarzam, wszystkich
bez wyj¹tku, obywateli Litwy. Dzisiaj
odnotowujê brak demokratycznego
rz¹du, który jednakowo traktuje obywateli. Wed³ug mnie sprawnoæ pañstwa mo¿emy oceniæ pod wzglêdem
tego, w jaki sposób traktuje cztery
kategorie ludzi: seniorów, dzieci, bezrobotnych i mniejszoci narodowe.
Niestety nie mogê dobrze oceniæ nasze pañstwo w tej materii. Chcia³bym
wiêc, ¿eby powo³ane Forum mia³o
jasne cele i realnie wp³ywa³o na obecny, niezbyt dobry stan rzeczy.
Za³o¿yciele Forum nie wykluczaj¹, ¿e bêd¹ organizowane wyjazdowe spotkania. Czy rejon solecznicki zgodzi³by siê byæ gospodarzem
tej imprezy?
Nic nie sta³oby temu na przeszkodzie. Niejednokrotnie, przy ró¿nych
okazjach deklarowa³em, ¿e jestemy

bardzo otwarci. Nawet bardziej, ni¿
inne rejony z racji tego, ¿e potrafimy
siê swobodnie porozumieæ w kilku jêzykach. Pragn¹³bym jednak, ¿eby po
wizycie, je¿eli do niej dojdzie, posz³aby o nas w wiat prawdziwa informacja. Przytoczê tu jeden przyk³ad z w³asnego dowiadczenia. Otó¿, nie tak
dawno, z wizyt¹ w rejonie przebywa³a
spora grupa dziennikarzy, w tym opiniotwórczych litewskich mediów. Pokazalimy im wszystko, co chcieli. By³o
widaæ, ¿e nie s¹ zdegustowani tym, co
siê u nas dzieje. Byli zadowoleni z wizyty, przekonali siê, ¿e nie jestemy marginesem na mapie Litwy. A co w efekcie? Na ³amach nie ukaza³o siê ani s³owa prawdy o ¿yciu rejonu. Jeden z
dziennikarzy wyzna³ mi poufale, ¿e nie
napisze tak jak jest, bo nie bêdzie to
zgodne z koncepcj¹ redaktora. wiadczy to bynajmniej o braku odwagi obywatelskiej, odgórnym nastawieniu. Je¿eli wy¿ej wspomniane Forum wyjdzie
na szerok¹ wodê i dziêki niemu pozyskamy pozytywne odg³osy o nas, nie
chodzi tu oczywicie o gloryfikacjê, zapraszam serdecznie!
Znany litewski historyk Alfredas
Bumblauskas owiadczy³, cytujê:
(...) antypolskoæ jest zakodowana
w litewskiej to¿samoci. (...). My,
wspó³czesny naród litewski urodzilimy siê jako antypolacy. Zabrzmia³o to jak diagnoza choroby przekazywanej genetycznie. Co Pan na to?
Za mocno powiedziane. Chcia³bym przynajmniej mieæ tak¹ nadziejê.
Nie chce mi siê wierzyæ, ¿e wszyscy
Litwini s¹ tacy, choæ z tego, co obecnie obserwujemy mo¿na tak wywnioskowaæ. Tak ju¿ jest, ¿e historia ko³em siê toczy. Budzeniu siê litewskiej
wiadomoci narodowej w koñcu

XIX wieku towarzyszy³o zaprzeczenie polskoci. Od pocz¹tków S¹judisu pod koniec XX wieku koncepcj¹
odrodzenia Pañstwa Litewskiego by³a
droga, byle nie przez Polskê. Na pocz¹tku XXI wieku, niestety, reaktywowane zosta³y has³a, ¿e Polak nie jest
przyjacielem. Jest to bardzo delikatna
materia, któr¹ bez wstydu wykorzystuj¹ osoby, które musia³yby byæ na
marginesie polityki. Radyka³owie od lewicy po prawicê uprawiaj¹ antypolski
sport, niestety maj¹ wielu kibiców i to
jest niebezpieczne. Jako zaprzeczenie
stwierdzenia Pana Bumblauskasa mo¿e
jednak pos³u¿yæ fakt powstania Forum
Polaków i Litwinów, bowiem gdyby
by³o tak, jak powiedzia³, nie by³oby
szans na ¿adn¹ dyskusjê.
Ostatnio do obiegu wrzucono
termin etnoradykalizm. W opinii ekspertów zjawisko to mo¿e siê
zrodziæ w ramach sprzeciwu mniejszoci wobec obecnej antypolskiej
polityki pañstwa. Czy Pana zdaniem naprawdê mo¿e siê zaiskrzyæ
miêdzy zwyk³ym Janem i Jonasem,
s¹siadami, którzy mieszkaj¹ w solecznickiem?
Niestety radykalizm siê poszerza i
staje siê problemem ogólnokrajowym.
By³em zaskoczony, gdy na ostatnim
festiwalu Pieñ znad Solczy pojawi³a
siê grupa podpitej m³odzie¿y, która zaczyna³a skandowaæ Lietuva  Lietuviams, tu, obok naszej m³odzie¿y. Ca³e
szczêcie, ¿e oby³o siê bez ekscesów.
Ci, którzy zaczynaj¹ tym graæ nie zdaj¹
sobie sprawy, czym to siê mo¿e zakoñczyæ. Nale¿y zrobiæ wszystko, by czego takiego nie dopuciæ.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a
Bo¿ena Lenkiewicz
Maj 2011
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Nasz bohater pochodzi ze wsi
Wojdagi nieopodal Kolenik. Jest szóstym i zarazem najm³odszym przedstawicielem tego odga³êzienia rodu Ob³oczyñskich. Warty odnotowania jest fakt,
¿e jego ojciec Piotr (ur. w 1913 r.) by³
piêtnastym dzieckiem, co w dzisiejszych czasach jest raczej nie do pomylenia. Matka  Wanda z Ma³achowskich ( ur. w 1923)  pochodzi ze zubo¿a³ej szlachty zaciankowej. wietnie pamiêtam swoj¹ babciê Franciszkê  mówi Jerzy. Mimo wszystko widaæ by³o, ¿e to kobieta z klas¹, wietnie wychowana. Inteligencjê przekaza³a swojej córce, mojej matce. Ta z kolei
stara³a siê wychowywaæ dzieci tak, by
by³y dumne z siebie i swoich protoplastów  dodaje.
Piotr Ob³oczyñski by³ z zawodu
weterynarzem i przez ca³e ¿ycie ciê¿ko pracowa³ na to by zapewniæ ¿onie
i dzieciom stosunkowy komfort. Wanda  obarczona szeciorgiem dzieci 
ima³a siê pracy dorywczo. Jerzy 
najm³odszy z szóstki  nie by³ trakto-

Lepiej ni¿ inni

Jerzy i Lilia Ob³oczyñscy  relaks nad wod¹

Jerzy Ob³oczyñski (48 l.), przedsiêbiorca i radny samorz¹du,
zapytany jakie s¹ jego priorytety, bez chwili zastanawiania siê
odpowiada, ¿e na pierwszym miejscu jest rodzina, na drugim
biznes. Polityka nie jest tym, bez czego nie móg³by siê obejæ.
wany jak oczko w g³owie. Mia³
równe obowi¹zki i prawa ze starszym
rodzeñstwem  czwórk¹ braci i
siostr¹. Dzieciñstwo wspomina jako
szeregowe, niczym nie ró¿ni¹ce siê
od dzieciñstwa reszty wiejskich dzieci. Dok³adnie pamiêta ka¿dy metr z
tych 5 kilometrów, które pokonywa³
do szko³y w Kolenikach. Z racji du¿ej ró¿nicy wieku miêdzy nim, a ojcem, przyznaje, ¿e bli¿sze relacje mia³
ze starszym bratem Januszem. Zreszt¹
zachowa³ je do dzi, poniewa¿ oboje
mieszkaj¹ w Solecznikach. Reszta
rodzeñstwa jest rozsiana po wiecie:
Bogdan  kapitan marynarki  mieszka w Klajpedzie, Waldemar  nauczyciel  zagniedzi³ siê w Ejszyszkach,
jeden z braci  Józef  mieszka w Toronto (Kanada). Siostra Teresa, z zawodu ekonomistka, mieszka w wiêcianach. W³aciwie to jej zawdziêczam fakt, ¿e z zawodu jestem in¿ynierem  opowiada Jerzy. Studiowa³a w Kownie, gdy z³o¿y³em maturê. Zabra³a mnie ze sob¹, odprowadzi³a na Akademiê Rolnicz¹, gdzie
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wybra³em kierunek, i tak zosta³o 
dodaje. Nie kryje, ¿e studia by³y du¿ym wyzwaniem. Da³y siê we znaki
luki w wykszta³ceniu, z którymi niestety czêstokroæ borykaj¹ siê wychowankowie wiejskich szkó³. Determinacja, wysi³ek i ogromna chêæ sprawi³y, ¿e ukoñczy³ studia z wyró¿nieniem. W zwi¹zku z tym móg³ z wolnej rêki wybieraæ przysz³e miejsce
zatrudnienia. Bez wahania postanowi³,
¿e wróci do rejonu solecznickiego. W
1986 rozpocz¹³ karierê zawodow¹ w
ówczesnym Zjednoczeniu Techniki
Rolniczej w Jaworowie. Tu te¿ spotka³ siê z pierwszym szefem w swoim
¿yciu Stanis³awem Pieszko. Nie ukrywa, ¿e jest mu bardzo wdziêczny, poniewa¿ wiele siê od niego nauczy³. Po
up³ywie roku by³ ju¿ ¿onaty. Z ¿on¹
Lili¹ wychowuj¹ dwójkê dzieci. Starsza córka Alicja, absolwentka filii Bia³ostockiego Uniwersytetu w Wilnie,
pisze pracê magistersk¹ w Polsce. Syn
Edward  w³anie skoñczy³ I klasê gimnazjaln¹ w gimnazjum niadeckiego.
Jak ka¿dy rodzic pragnê, by dzieci nas

przeros³y. Chcê, by to, co wybior¹
w ¿yciu sprawia³o im satysfakcjê i
przyjemnoæ. Na razie jestem z obojga bardzo zadowolony  mówi. Nie
przes¹dza, dok¹d zawiod¹ je drogi
¿yciowe. Nie ukrywa, ¿e ma do siebie ¿al, ¿e z racji tego, i¿ jest przedsiêbiorc¹, nie powiêca rodzinie tyle
uwagi, ile by chcia³.

BIZNES

To, czym siê obecnie zajmuje daje
mu satysfakcjê, ale wymaga wiele
wysi³ku i czasami nawet stresu. Byæ
lepszym ni¿ inni  to has³o, którym
siê kieruje. Na w³asne poszed³ z koniecznoci. Po odzyskaniu przez Litwê niepodleg³oci, przedsiêbiorstwo,
w którym by³ zatrudniony przesz³o
restrukturyzacjê. W 1991 roku zosta³
jednym z udzia³owców spó³ki z kapita³em pañstwowym i prywatnym. By³
to zak³ad wiadcz¹cy us³ugi dla sektora rolniczego. Po g³êbokiej reformie
rolnej okaza³o siê, ¿e dzia³alnoæ jest
nieefektywna, w zwi¹zku z czym
stan¹³ przed koniecznoci¹ znalezienia nowej niszy dzia³alnoci. Nied³ugo zaistnia³ jako w³aciciel sklepu oferuj¹cego materia³y budowlane i sprzêt
gospodarstwa domowego. Zarejestrowa³ spó³kê Namesta. Rozwa¿aj¹c historiê ka¿dego biznesu, niemal
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zawsze zaczyna siê ona od stwierdzenia, ¿e pocz¹tki by³y trudne. Tak by³o
równie¿ w moim przypadku  ujawnia Jerzy Ob³oczyñski. Byæ przedsiêbiorc¹ nie jest ³atwo. S¹ to niew¹tpliwie trudne decyzje, które mog¹
zawa¿yæ na tym, czy nadal bêdziesz
funkcjonowa³ na rynku. Nie lubiê ryzyka, ale czasami jestem wrêcz zmuszany, by go podejmowaæ  dodaje.
Tak by³o, gdy przed czterema laty
zdecydowa³ siê na zakup zak³adu produkuj¹cego ³odzie motorowe. Do firmy handlowej do³¹czy³ status producenta. Jest obecnie w³acicielem hali
produkcyjnej o powierzchni 10 tys.
metrów kwadratowych i dzia³ki 4 ha.
Odbudowa zak³adu odbywa³a siê równolegle z procesem produkcyjnym.
Pierwsze ³odzie pojecha³y do Norwegii. Obecnie geografia dostaw obejmuje takie kraje jak Szwecja, Holandia i Wielka Brytania. Mimo kryzysu
nie narzekam na brak zamówieñ.
Oczywicie zawirowania cen na rynku surowców i stabilnie niskie ceny
na wyroby przysparzaj¹ o dodatkowy ból g³owy. Z tej sytuacji wychodzimy optymizuj¹c koszta  ujawnia
rozmówca. Z optymizmem dodaje, ¿e
maksym¹ rynku jest to, i¿ gospodarka ma swoje cykle: po upadku, który
nale¿y przetrwaæ, nadchodzi wzrost.
Warto odnotowaæ, ¿e na krótko przed
nasz¹ rozmow¹ otworzy³ kolejny
sklep materia³ów budowlanych w
Solecznikach. Jako przedsiêbiorca
zdaje sobie sprawê z tego, ¿e jest obarczony odpowiedzialnoci¹ spo³eczn¹.
Dzi zatrudnia blisko 35 osób. Cieszy
siê uznaniem swych pracowników,
poniewa¿ generuje nie tylko zysk w³asny, ale te¿ dobrobyt zatrudnionych.
Chêtnie wspiera przeró¿ne imprezy i
organizacje spo³eczne. Jako wiadectwo tego mo¿e s³u¿yæ choæby galeria
listów dziêkczynnych na cianie jego
biura. Jest jedna dziedzina, któr¹
wspieram najchêtniej. To sport, a konkretnie Klub Sportowy Sokó³  kontynuuje Jerzy Ob³oczyñski. Z przykroci¹ i z ¿alem stwierdzam, ¿e z
wiekiem przesta³em uprawiaæ sport
dla wyniku, ale chêtnie wspieram m³odych. 10 czerwca odbêdzie siê rejonowy zjazd Soko³ów. Z ogromn¹
satysfakcj¹ przyczyniê siê do tego by
by³ udany  mówi.
Jako biznesmen z dwudziestoletnim dowiadczeniem s¹dzi, ¿e w rejo-

nie solecznickim powinny dominowaæ
ma³e i rednie przedsiêbiorstwa. Rodzinny biznes  to przysz³oæ, na któr¹
nale¿y stawiaæ. Drobne firmy s¹ bardziej elastyczne, potrafi¹ szybciej dostosowaæ siê do zmian na rynku, ostatecznie s¹ priorytetowo traktowane
przez UE. W zwi¹zku z tym, jako przewodnicz¹cy samorz¹dowego komitetu gospodarki lokalnej i rozwoju przedsiêbiorczoci, zamierza aktywnie promowaæ sw¹ wizjê i przekonywaæ m³odzie¿, ¿eby siê nie ba³a iæ na swoje.

POLITYKA

Szefem wy¿ej wspomnianego komitetu Jerzy Ob³oczyñski jest odt¹d,
gdy zaprzysiê¿ono nowy sk³ad Rady
samorz¹du. Po raz drugi wszed³ do
tej samej wody, by³ ju¿ bowiem
radnym w jednej z poprzednich kadencji. Tym razem wystartowa³ za
namow¹ kolegów. Zgodzi³ siê, poniewa¿ s¹dzi, ¿e czas najwy¿szy na
zaprowadzenie ³adu gospodarczego
w rejonie. Ma swoj¹ wizjê dzia³alnoci, oraz przekonanie, ¿e ziemia
nasza i ludzie stanowi¹ wspólnie
ogromny potencja³. Interesujê siê
polityk¹ jak ka¿dy mê¿czyzna. Nigdy nie by³em cz³onkiem ¿adnej partii, ale posiadam legitymacjê cz³onka ZPL, praktycznie od powo³ania
organizacji. S¹dzê, ¿e jako Polacy,
w pe³nej mierze korzystamy z zalet
demokracji  mówi. Zdaniem Jerzego Ob³oczyñskiego, postêp, któ-

ry osi¹gnêlimy w tym okresie, jest
ogromny. Nale¿y do³o¿yæ wysi³ku
bymy go nie zaprzepacili. To, co
siê dzieje obecnie miêdzy Litwinami i Polakami na Litwie nale¿y uregulowaæ, pokonuj¹c brak zaufania i
zbêdne ambicje polityczne. Nie jest
sk³onny s¹dziæ, ¿e ca³a spo³ecznoæ
litewska jest wrogo nastawiona wobec spo³ecznoci polskiej, i odwrotnie.
 Jestemy ludmi myl¹cymi, powinnimy rozmawiaæ i dogadywaæ siê 
uwa¿a. Nawi¹zanie konstruktywnego
dialogu jest jednym z celów jego obecnoci w Radzie obecnej kadencji.
Jako przewodnicz¹cy komitetu
gospodarki lokalnej i rozwoju przedsiêbiorczoci, ma szereg pilnych
spraw do rozwi¹zania  oczyszczalnie cieków, sprawy komunalne, problemy sieci cieplnych i zajezdni autobusowej  sprawy bardzo przyziemne, ale wymagaj¹ce pilnej interwencji. Nie w¹tpi, ¿e krok po kroku da
siê uporz¹dkowaæ te dziedziny. Jerzy
Ob³oczyñski s¹dzi, ¿e Rada obecnej
kadencji jest o g³owê wy¿sza od tej,
w której mia³ ju¿ okazjê pracowaæ,
ponadto zmieni³ siê status radnego.
Wszystko to pozwala byæ optymist¹.
Nie jestem sk³onny spogl¹daæ
wstecz. Wolê pozbyæ siê zbêdnego
baga¿u, odseparowaæ siê od lêków i
w¹tpliwoci, i pracowaæ na zamierzony, pozytywny efekt  mówi Jerzy.
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. rodzinne archiwum

Seniorka rodu Pani Wanda z wnukami Edkiem i Alicj¹
Maj 2011
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Przegl¹d wydarzeñ  maj
l 1 maja, w dniu beatyfikacji Jana
Paw³a II, ejszyska m³odzie¿ uczci³a
Wielkiego Rodaka. W kociele pw.
WP w Ejszyszkach odby³o siê Misterium powiêcone ¿yciu i dzia³alnoci
Papie¿a. Uroczystoæ przygotowali
uczniowie polskiego gimnazjum
oraz chór zespo³u Kwiaty Polskie.
M³odzie¿y przewodniczy³y siostry 
katechetki Gimnazjum w Ejszyszkach
s. Marianna Ogonowska i s. Ernesta
Tichutina oraz nauczycielki muzyki
An¿elika Walukiewicz, ana Bogdevièiene. i Lilia Narkun.
l 2 maja Polacy na ca³ym wiecie obchodzili Dzieñ Polonii i Polaków
za Granic¹. W Rzymie odby³o siê
wiatowe Spotkanie Polonii, zwi¹zane z uczestnictwem w uroczystoci
wyniesienia na o³tarze Jana Paw³a II.
W spotkaniu liderów organizacji polonijnych z ponad 38 krajów, miêdzy
innymi z Ukrainy, Litwy, £otwy, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji i USA,
wzi¹³ udzia³ prezes Solecznickiego
Oddzia³u ZPL Zdzis³aw Palewicz.
l 3 maja w Wilnie uczczone zosta³o wiêto Konstytucji 3 maja. Na
cmentarzu na Rossie, przy Mauzoleum
Matki i Serca Syna, gdzie spoczywa
serce marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i
jego Matka, zgromadzili siê przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych, samorz¹dów, polskich organizacji spo³ecznych, szkó³. Zosta³y
z³o¿one wieñce i kwiaty. Wartê honorow¹ pe³nili kombatanci i harcerze.
l W dniach 5- 7 maja studenci dzia³aj¹cej w Solecznikach Polskiej Akademii Teatru Niezale¿nego na Litwie mieli
wystêpy gocinne na Ukrainie, we
Lwowie. Podczas projektu Polska Wiosna Teatralna Witaj maj, piêkny maj...
na scenie lwowskiego teatru Woskresinnia zaprezentowali spektakl pt.
Spowied wg Spowiedzi w drewnie Jana Wilkowskiego w adaptacji i
re¿yserii Ewy Ignaczak i Idy Bocian.
l 6 maja w Paw³owie, Wilkiszkach i Jaszunach gocili uczestnicy
miêdzynarodowego projektu artystycznego Panie i Panowie, karoca
ju¿ gotowa  teatry studenckie z Litwy, Polski, Francji, Rosji wystawi³y
przedstawienia w zabytkowych miejscach, w ten sposób pragn¹c zwró-
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ciæ uwagê opinii publicznej i w³adz
lokalnych na problem ochrony tych
zabytków.
l 6 maja w z³otej sali pa³acu Wagnerów odby³ siê koncert z udzia³em
wychowanków Szko³y Sztuk Piêk-

nych im. St. Moniuszki w Solecznikach i Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej I i II stopnia im. Henryka
Wieniawskiego w £odzi. Chóry i solici z Solecznik i £odzi zaprezentowali piosenki w jêzyku polskim, litewskim i angielskim, w wykonaniu zespo³ów instrumentalnych brzmia³y
utwory znanych kompozytorów, w
tym patrona solecznickiej placówki 
Stanis³awa Moniuszki. £odzianie wyst¹pili równie¿ z koncertami w kociele w. Anny w Jaszunach i w
Wêdziagole na Laudzie.
l 6 maja w Domu Polskim w Ejszyszkach odby³ siê koncert z okazji
Dnia Matki. Uczestnicy dzia³aj¹cego
przy Domu Polskim zespo³u wokalno-estradowego Fantazja i uczniowie Szko³y Muzycznej w Ejszyszkach
pozdrowili swoje kochane mamy, dedykuj¹c im czu³e i serdeczne s³owa.
Podczas koncertu brzmia³y ciep³e s³owa o mamach, piosenki i wiersze.
l 8 maja przedstawiciele Solecznickiego Oddzia³u ZPL wziêli udzia³
w uroczystociach z okazji 66. rocznicy zakoñczenia II wojny wiatowej.

Z³o¿yli wieñce przy krzy¿u w Ponarach, upamiêtniaj¹cym Polaków zamordowanych w czasie wojny. Nastêpnie, w Zu³owie, w miejscu urodzin marsza³ka Józefa Pi³sudskiego,
uczestniczyli w zasadzeniu dêbów
upamiêtniaj¹cych papie¿a Jana Paw³a
II, dowódcê okrêgu wileñskiego Armii Krajowej genera³a Aleksandra
Krzy¿anowskiego pseudonim Wilk,
marsza³ka Senatu i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska Andrzeja Stelmachowskiego, a
tak¿e ponad 100 tys. obywateli Polski ró¿nych narodowoci, ofiar zbrodni nazistowskiej w Ponarach.
l 9 maja w siedzibie samorz¹du
mer Zdzis³aw Palewicz spotka³ siê z
Waldemarem li¿ewskim, uczniem
Gimnazjum w Ejszyszkach, który na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Jêzyka Polskiego w Warszawie
zaj¹³ trzecie miejsce. Mer gratulowa³
zarówno laureatowi oraz jego nauczycielce Wac³awie Iwanowskiej.
l W dniach 9-10 maja w Wilnie
wydzia³ konsularny Ambasady RP
zorganizowa³ rekrutacjê na studia w
Polsce. O stypendia rz¹du polskiego
ubiega³o siê w tym roku 112 maturzystów. Komisja rekrutacyjna pod
przewodnictwem prof. Marka Pytasza z Uniwersytetu l¹skiego wstêpnie zakwalifikowa³a 21 osób na studia magisterskie i 15 na licencjackie,
ponadto 7  na studia medyczne oraz
4  na studia artystyczne. W gronie
tym jest siedmiu maturzystów Gimnazjum im. Jana niadeckiego w Solecznikach. Julita Balko, Weronika
Kaczura i Karolina Bogdziewicz bêd¹
studiowa³y prawo, Ernesta Lenkiewicz  medycynê ogóln¹, Valdas Petuchovas  stomatologiê, Jolanta Kury³o  analitykê medyczn¹, Andrzej
Muchlada wybra³ ekonomiê.
l W dniach 9-11 maja w rejonie
solecznickim goci³a delegacja zaprzyjanionego starostwa powiatu radomskiego na czele ze starost¹ Miros³awem
lifirczykiem. W sk³ad delegacji weszli tak¿e przewodnicz¹cy rady powiatu radomskiego Tadeusz Osiñski, radny Krzysztof Górak, rzecznik prasowy Marek Oleszczuk. By³a to pierwsza wizyta nowo wybranego starosty
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powiatu radomskiego Miros³awa lifirczyka w rejonie solecznickim.
Gocie odwiedzili gminê dziewienisk¹, z któr¹ powiat radomski wspó³pracuje od piêciu lat, spotkali siê ze
starost¹ Czes³aw¹ Marcinkiewicz, odwiedzili miejscowe placówki owiatowe.
W Solecznikach odby³o siê oficjalne spotkanie przedstawicieli starostwa powiatu radomskiego z w³adzami samorz¹du rejonu: merem rejonu Zdzis³awem Palewiczem, wicemerem rejonu Andrzejem Andruszkiewiczem, dyrektorem administracji
samorz¹du rejonu Boles³awem Daszkiewiczem, kierownikami wydzia³ów
administracji samorz¹du. Zosta³y
omówione wyniki dotychczasowej
wspó³pracy i plany na przysz³oæ. Mer
Zdzis³aw Palewicz wyst¹pi³ z propozycj¹ rozwijania kontaktów w dziedzinie rolnictwa, ekonomiki, zdrowia
i opieki spo³ecznej.
l 13 maja w DKP w Wilnie odby³
konkurs historyczny Czy znasz historiê Polski, skierowany do
uczniów klas 9 -11. Celem tego konkursu, organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli, jest wype³nienie luki w wiedzy naszej m³odzie¿y z
zakresu historii Polski. W konkursie
wziê³o udzia³ 37 uczestników. W gronie laureatów znalaz³a siê Wies³awa
Macinkiewicz ze Szko³y redniej im.
Micha³a Baliñskiego w Jaszunach,
która zajê³a 3. miejsce.
l W dniach 14-15 maja zespó³
Znad Mereczanki z Jaszun wzi¹³
udzia³ w XIX Regionalnych Spotkaniach Wykonawców Piosenki Kresowej, organizowanych przez Gorzowski Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich oraz Miejskie Centrum
Kultury w Gorzowie Wlkp. Zespó³
zdoby³ tytu³ laureata w kategorii chórów i zespo³ów piewaczych.
l W dniach 14-15 maja odby³y siê
Dni Gminy Butrymañce, dwudniowa

impreza sportowo  muzyczna. Pierwszego dnia na boisku Butrymañskiej
Szko³y redniej im. Anny Krepsztul
odby³ siê turniej siatkarski o puchar
starosty z udzia³em szeciu dru¿yn.
Wród mê¿czyzn miejsca na podium
zajê³y ekipy Kolenik, Butrymañc i
Jaszun. Wród kobiet I miejsce zajê³a
dru¿yna Ejszyszki I, drugie miejsce 
dru¿yna Ejszyszki II. Na trzecim miejscu uplasowa³y siê gospodarze turnieju  dru¿yna Butrymañc.
W niedzielê uroczyste obchody przenios³y siê do Sali Imprez w Janczunach.
Na scenie prezentowa³y siê ró¿ne pokolenia mieszkañców. Wyst¹pi³y zespo³y
przedszkoli w Butrymañcach i Janczunach, szkó³ oraz sali imprez.
W imprezie wziêli udzia³ mer re-

jonu Zdzis³aw Palewicz, ksi¹dz proboszcz parafii butrymañskiej Szymon
Wik³o, radni Tadeusz Rudzis i Antoni
Bandalewicz, inni gocie.
Dziêkuj¹c za pracê dla dobra gminy
butrymañskiej mer rejonu Zdzis³aw Palewicz odznaczy³ listami dziêkczynnymi starostê Wandê Bielsk¹, Janinê Butko, Tadeusza Rudzisa, Teresê Walukiewicz, Teresê Zujewicz, Teresê Binkiewicz, Irenê Jezulewicz, Irenê Ogurcow¹, Stanis³awê Czechowicziene, Walentynê Sidzielnik, Annê Bielawsk¹, Irenê Dzierkacz, Iwonê Woronieck¹.
l 15 maja w Ejszyszkach uroczycie obchodzono wiêto Matki.
Spo³ecznoæ Gimnazjum w Ejszyszkach zorganizowa³a barwny koncert,
który odby³ siê w miejskim Domu Kultury. Na udekorowanej przez nauczycielkê technologii Annê Jeswilienie scenie wyst¹pi³o ponad 100 artystów.
Obecny na koncercie wicemer rejonu
solecznickiego, ejszyszczanin Andrzej
Andruszkiewicz, dziêkowa³ artystom
za piêkny koncert, a nauczycielom i
rodzicom polskiego Gimnazjum w Ejszyszkach za wspania³e dzieci.
l 20 maja w Solecznickim Centrum Kultury otwarta zosta³a wysta-

wa przygotowana przez Muzeum Tradycji Niepodleg³ociowych w £odzi
przy wspó³pracy ze Stowarzyszeniem
Rodzina Katyñska. Ekspozycja
przedstawia funkcjonowanie Wojska
Polskiego przed 1939 rokiem, wkroczenie wojsk sowieckich na wschodnie tereny Polski, losy polskich jeñców
wojennych i ich bestialski mord w Katyniu, Charkowie, Twerze, a tak¿e powstanie memoria³ów w miejscach pochówku ofiar. Uczniowie Gimnazjum
im. Jana niadeckiego oraz Szko³y
Sztuk Piêknych im. Stanis³awa Moniuszki w Solecznikach podczas wernisa¿u zaprezentowali wzruszaj¹ce
widowisko poetycko-muzyczne.
l 22 maja w Solecznikach odby³
siê XVI Festiwal Pieñ znad Solczy,
który po³¹czy³ wystêpy zarówno rodzimych zespo³ów, jak równie¿ goci.
Na scenie zaprezentowa³y siê chóry
³¹czone Solecznickiej Szko³y Sztuk
Piêknych im. S. Moniuszki oraz szkó³
muzycznych w Ejszyszkach i Jaszunach, orkiestra dêta Szko³y Sztuk Piêknych im. S. Moniuszki w Solecznikach,
zespo³y Znad Mereczanki, Ejszyszczanie, Turgielanka, Kwiaty Polskie, Solczanie, Solczanka, ansas, Mega dance, Smile, zespó³
Wileñskiego Uniwersytetu im. Gedimina Vingis, zespó³ folklorystyczny
Kurpie Zielone z Bia³egostoku oraz
zespó³ Bia³oruskiej Filharmonii Pañstwowej Swiata. Koncert prowadzili
Anna Adamowicz i Edwin Wasiukiewicz. Jednoczenie odbywa³ siê kiermasz rêkodzie³a i sztuki ludowej.

l 24 maja mer rejonu Zdzis³aw
Palewicz uczestniczy³ w zjedzie Zrzeszenia Samorz¹dów Litwy i spotkaniu merów z prezydent Dali¹ Grybau.
skaite. Podczas dyskusji poruszone
zosta³y tematy bezporednich wyborów merów, cen na ogrzewanie,
kompetencji samorz¹du i nasilaj¹cych
siê tendencji centralizacji w³adzy.
Opr. Barbara Sosno
Fot. Andrzej Ko³osowski
Maj 2011

Soleczniki

9

RELIGIA

POKÓJ WAM
Mimo drzwi zamkniêtych Jezus wszed³ i tymi s³owami pozdrowi³ swoich uczniów, którzy zebrani w Wieczerniku rozwa¿ali o
wszystkich wydarzeniach, które zasz³y w Jerozolimie i poddani
w¹tpliwoci wiary zastanawiali siê, co to ma znaczyæ? Gdzie jest
prawda? Czy Chrystus naprawdê Zmartwychwsta³, czy to by³y
tylko widzenia poszczególnych osób?

P

okój wam! Te s³owa wstrz¹saj¹ aposto³ami, którzy w zdumieniu patrz¹c na wyci¹gniête zranione rêce i przebity bok, z radoci¹ rozpoznali Go! Wiara staje siê
faktem! Wszystkie w¹tpienia zacieraj¹ siê! Chrystus Prawdziwie
Zmartwychwsta³!
W Zmartwychwstaniu Jezusa
okazuje siê wielkie Mi³osierdzie
Boga wzglêdem cz³owieka, o którym z biegiem czasów, cz³owiek
zatroskany codziennymi sprawami i problemami zacz¹³ zapominaæ. I dopiero w 1931 roku, dok³adnie 22 lutego, Chrystus pragnie w szczególny sposób przypomnieæ o Swoim Mi³osierdziu i
za porednictwem prostej, skromnej zakonnicy (w. s. Faustyny),
nakazuje namalowaæ obraz, pod
którym prosi o umieszczenie prostego napisu JEZU, UFAM TOBIE! Pragnie na nowo pobudziæ
w ka¿dym z nas prawdziw¹ wiarê
i ufnoæ w Boga, w Jego Mi³oæ i
Mi³osierdzie! Mówi¹c do nas, ¿e
taki jest Bóg, taki jest obraz Mi³osierdzia Bo¿ego! ¯ywy, Prawdziwy, pe³ny Bo¿ej £aski i Mi³oci!
Zmartwychwsta³y Pan przychodzi i mówi: B³ogos³awiony jeste, ¿e choæ nie widzisz, tak jak widzieli Aposto³owie i Tomasz, ale wierzysz... Ja taki jestem... W³anie przez
wiarê, a nie widzenie oczami, mo¿emy dzisiaj przyj¹æ wszystkie owoce
zmartwychwsta³ego Pana: pokój serca i odnowienie ¿ywej relacji z Nim,
bo chrzecijañstwo zawsze by³o i
musi byæ ¿yw¹ relacj¹ ze Zmartwychwsta³ym. Mo¿emy przyj¹æ ³askê, aby
naprawiæ wszystkie inne relacje z naszymi braæmi i siostrami. Mo¿emy
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tak¿e przyj¹æ na nowo ³askê ¿ycia
sakramentalnego. Pokój tobie, przestañ siê lêkaæ! Jam jest Pierwszy i
Ostatni, i ¿yj¹cy!
Ka¿dy z nas przechodzi tê bardzo
trudn¹ i d³ug¹ drogê, jak w. Tomasz
Aposto³, od niewiary do wiary, od
wiary s³abej do g³êbszej, od pragnienia widzenia do ca³kowitego zawierzenia i powierzenia siê Jezusowi Mi³osiernemu. Jeli jest w nas choæ trochê pokory, to zawsze znajdziemy w
sobie ró¿ne uchybienia i s³aboci.

Cz³owiek pokorny, patrz¹c na Chrystusa, patrz¹c na swoje ¿ycie, widzi,
jak czêsto upada, jak czêsto siê potyka, jak czêsto jest niewierny. Ta niewiernoæ nie zawsze dotyczy rzeczy
najwiêkszych i najwa¿niejszych, najczêciej tych ma³ych. Dlatego trzeba
zaufaæ Bo¿emu Mi³osierdziu, trzeba
przyjæ z ca³¹ pokor¹ do Boga ze
swoimi s³abociami i Mu je przedstawiæ. Czêsto w naszym ¿yciu s¹
takie momenty, których potem
cz³owiek siê wstydzi, boi siê ich i
mimo zaufania do Boga, ma jakie
obawy, by powiedzieæ Chrystusowi wszystko, ¿eby Mu to przedstawiæ. Nieraz tak bardzo g³êboko
w swoim sercu chowamy te urazy, przewinienia, s³aboci i ci¹gle,
czêsto ca³ymi latami chodzimy z t¹
zadr¹ w sercu, bo nie staæ nas na
pe³ne zaufanie Bo¿emu Mi³osierdziu. w. siostra Faustyna, jako
Aposto³ka Bo¿ego Mi³osierdzia,
zachêca nas, abymy w pe³ni zaufali Jezusowi, abymy Jemu to
wszystko przedstawili, bo On chce
nam przebaczyæ i darowaæ, bo po
to przyszed³, po to pozwoli³ przybiæ swoje rêce i nogi do krzy¿a.
Pozwoli³ przebiæ swój bok, aby
krew i woda, która poprzez rany
wyp³ynê³a z Jego cia³a, obmy³a ka¿dego kto ma zaufanie i mi³oæ.
S³owa JEZU, UFAM TOBIE podyktowane w. siostrze
Faustynie, s¹ odpowiedzi¹ na
pozdrowienie Chrystusowe POKÓJ WAM, którym On zwróci³
siê do aposto³ów w Wieczerniku,
a dzisiaj zwraca siê do ka¿dego z
nas, pragn¹c mi³oci i mi³osierdzia,
którego tak brakuje w dzisiejszym
wiecie, gdzie panuje niewiara, mamona i nieufnoæ.
W ty roku, og³oszonym na Litwie
Rokiem Mi³osierdzia, w szczególny
sposób dziêkujmy Panu za wszystkie ³aski i z ufnoci¹ oddajmy Mu
siebie, nasze rodziny i ca³¹ Ojczyznê, której dzisiejszy los nie jest
³atwy. Co nie jest mo¿liwe dla cz³owieka, jest mo¿liwe dla Boga! A Bóg
zawsze jest bogaty w Mi³osierdzie!
Ks. lic. Miros³aw Grabowski

WYDARZENIA

BEATYFIKACJÊ WIELKIEGO PAPIE¯A
UCZCILI KONCERTEM
W pierwsz¹ niedzielê maja,
na placu miejskim w Solecznikach odby³ siê uroczysty koncert
powiêcony beatyfikacji Papie¿a Jana Paw³a II. W ten sposób
solczanie oddali ho³d wielkiemu
Papie¿owi i Polakowi.

W

ci¹gu ostatnich kilku lat ca³a
wspólnota chrzecijañsko  katolicka bacznie obserwowa³a proces
beatyfikacji wielkiego Budowniczego
Mostów. Jego nastêpca, papie¿ Benedykt XVI ju¿ w kilka tygodni po mierci Jana Paw³a II zgodzi³ siê na odst¹pienie od obowi¹zuj¹cej w Kociele katolickim zasady, która okrela, ¿e proces beatyfikacyjny jest wszczynany
piêæ lat po mierci kandydata na o³tarze. Dotychczas taka dyspensa by³a
stosowana tylko wobec dwóch osób
 Matki Teresy z Kalkuty i siostry zakonnej £ucji de Santos, wizjonerki z
Fatimy. Na tak¹ dyspensê zezwoli³ nikt
inny jak sam Jan Pawe³ II.
Zeznania wiadków dotycz¹ce
Jana Paw³a II by³y zbierane w Krakowie, Rzymie i w Nowym Jorku.
Zgromadzono wiadectwa 122 osób.
Positio Jana Paw³a II liczy w sumie 2414 stron i sk³ada siê z 3 czêci.
Pierwsza z nich zawiera krytyczn¹,
czyli opart¹ na dokumentach biografiê
papie¿a, omówienie cnót, opiniê o
wiêtoci, duchowoci i twórczoci
literackiej Jana Paw³a II. Druga czêæ
to zeznania wiadków przes³uchanych

w Rzymie, a trzecia  wiadków, którzy zeznawali przed Trybuna³em w
Krakowie i w Nowym Jorku.
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e cudem
koniecznym do beatyfikacji czy kanonizacji nie powinno byæ uzdrowienie.
Za cud mo¿e byæ uznane ocalenie ¿ycia
w sytuacji nadzwyczajnej, np. katastrofie lotniczej, morskiej b¹d wypadku.
Wtedy swoj¹ opiniê w tej sprawie wyra¿aj¹ nie lekarze, ale specjalici, którzy
orzekaj¹, czy w tej konkretnej sytuacji
cz³owiek móg³ prze¿yæ.
W ci¹gu swego pontyfikatu Jan
Pawe³ II odby³ 102 podró¿e papieskie
i odwiedzi³ 135 krajów. W roku 1993
odwiedzi³ Litwê. Wielu z przyby³ych
1 maja na plac samorz¹dowy solczan
doskonale pamiêta tê historyczn¹ wizytê Papie¿a-Polaka.
 Jan Pawe³ II by³ pierwszym i
jedynym Papie¿em, który odwiedzi³
Litwê. Dla wszystkich ludzi by³ i pozostaje ogromnym autorytetem. Mie-

limy szczêcie ¿yæ w tym samym
czasie z tym niezwyk³ym cz³owiekiem, który uczy³ nas wiary, pokory,
dobroci i chrzecijañskiej mi³oci.
Wierzê, ¿e nied³ugo doczekamy siê
og³oszenia go przez Koció³ katolicki
wiêtym  powiedzia³ zwracaj¹c siê
do zebranych wicemer rejonu Andrzej
Andruszkiewicz.
Na improwizowanej scenie, udekorowanej flagami papieskimi, tego
wieczoru wyst¹pi³y zespo³y folklorystyczne Solczanie, Solczanka,
schola parafii solecznickiej, chór Gimnazjum im. J. niadeckiego oraz chór
i orkiestra dêta Szko³y Sztuk Piêknych
im. St. Moniuszki w Solecznikach. W
ci¹gu dwugodzinnego koncertu publicznoæ us³ysza³a polskie i litewskie
pieni religijne. Nie zabrak³o równie¿
znanych utworów takich jak: Barka
i Nie lêkajcie siê. W roli organizatora koncertu okolicznociowego wyst¹pi³o Centrum Kultury w Solecznikach. Sponsorem koncertu zosta³ samorz¹d rejonu solecznickiego.
W dniu beatyfikacji Jana Paw³a II
okolicznociowe nabo¿eñstwa zosta³y
tak¿e odprawione we wszystkich rejonowych kocio³ach. Nale¿y odnotowaæ, ¿e 1 maja w Watykanie nie
zabrak³o tak¿e pielgrzymów z naszego rejonu oraz cz³onków Zarz¹du
Zwi¹zku Polaków na Litwie. W uroczystociach beatyfikacyjnych w
Rzymie uczestniczy³o blisko pó³tora
miliona osób.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
Maj 2011
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W rejonie solecznickim nie brak polskich zespo³ów folklorystycznych, zarówno doros³ych jak i
dzieciêcych. Umiejêtnoci artystów doceniane s¹ w kraju i poza jego granicami. Jednym z najbardziej koncertuj¹cych jest zespó³ Ejszyszczanie, który w ci¹gu dwudziestu dwóch lat swego
istnienia da³ oko³o tysi¹ca koncertów na Litwie, £otwie, Bia³orusi, w Rosji, Austrii oraz oczywicie
w Polsce. Ejszyszczanie jako pierwsi w 1998 roku zostali uhonorowani odznak¹ Zas³u¿ony dla
Kultury Polskiej Ministerstwa Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej.

DWA AUTOKARY
NA JEDEN ZESPÓ£

Na Litwie mamy wiele zespo³ów
polskich, które staj¹ siê wizytówk¹
miasteczek, rejonów, a nawet ca³ej
Wileñszczyzny. Ejszyszczan zas³u¿enie nazywaj¹ wizytówk¹ kulturaln¹
miasta. Dla samych artystów jest to
chyba najwiêksze wyró¿nienie, poniewa¿ mi³oæ do miasta i jego mieszkañców by³a jedn¹ z pobudek za³o¿e-

nia zespo³u w 1989 roku. Ca³y jego
szlak twórczy powiêcony jest kultywowaniu polskich tradycji.
Inicjatywa za³o¿enia Ejszyszczan
zrodzi³a siê w gronie pedagogów i lekarzy. Kierownictwa podjê³a siê Zofia
Wiêckiewicz, wieloletnia nauczycielka
miejscowej szko³y muzycznej.
 Gdy zak³adalimy zespó³, chêtnych uczestnictwa w nim by³o tylu, ¿e
z trudem miecili siê na scenie Ejszy-

skiego domu kultury. W swoj¹ pierwsz¹
podró¿ koncertow¹ do Polski zespó³
wyje¿d¿a³ dwoma wielkimi autokarami,
bowiem razem nas by³o sto osób 
mówi¹ wspominaj¹c pocz¹tki Ejszyszczan weterani zespo³u.

NA BRAK WYSTÊPÓW
NIE NARZEKAJ¥

Aktualnie Ejszyszczanie to amatorski zespó³ rodowiskowy, skupiaj¹cy pracowników medycyny, handlu,
nauczycieli, emerytów oraz m³odzie¿.
Licz¹cym 50 osób zespo³em kieruj¹
pañstwo Lilia i Wojciech Sawkowie.
Niezmiennym kierownikiem kapeli jest
Franciszek Daszkiewicz. Na program
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artystyczny zespo³u sk³adaj¹ siê polskie tañce narodowe i ludowe, inscenizacje, piosenki z ró¿nych regionów
Polski oraz Wileñszczyzny.
 Kiedy próbowalimy wykorzystywaæ w programach koncertowych tak¿e piosenki bia³oruskie i
ukraiñskie, jednak ostatecznie postanowilimy tworzyæ nasz repertuar
bazuj¹c siê na folklorze polskim Wileñszczyzny, polskich piosenkach i
tañcach ludowych, oraz litewskich
pieniach ludowych. Na brak zaproszeñ nie mo¿emy narzekaæ, zawsze
ich by³o sporo. Polskê i Wileñszczyznê przemierzylimy wzd³u¿ i
wszerz ju¿ nie jeden raz. Bardzo
czêsto koncertujemy po ojczystym
rejonie solecznickim. Niejednokrotnie bralimy udzia³ w miêdzynarodowych festiwalach folklorystycznych za granic¹. W sierpniu czeka
nas kolejny udzia³ w miêdzynarodowej imprezie w bia³oruskim Grodnie,
na festiwalu powiêconym odbudowie
Kana³u Augustowskiego  powiedzia³a Lilia Sawko.

Cech¹ szczególn¹ zespo³u jest tak¿e jego rodzinnoæ. Trudno chyba

¿eli braæ pod uwagê to, ¿e w ci¹gu
ca³ej historii zespo³u piewa³o i tañczy³o ponad 200 osób, to takich ma³¿eñstw doliczy³oby siê z pewnoci¹
kilkakrotnie wiêcej. Ogó³em z 50
obecnych artystów zespo³u czternastu jest w nim od pierwszego dnia.
Mimo to przysz³oci¹ zespo³u bez
w¹tpienia jest m³odzie¿, która przychodzi do Ejszyszczan parami. Tak
jak to zrobili przed laty Teresa i Mi-

znaleæ taki zespó³, w którym piewa³oby i tañczy³o tyle ma³¿eñstw. Do
dzisiaj w zespole wystêpuj¹ weterani
 ma³¿eñstwa Sawko, Wiêckiewiczowie, Andruszkiewiczowie oraz Fedorowiczowie. Nadal stanowi¹ fundament zespo³u i s¹ wzorcem do naladowania dla m³odego pokolenia. A je-

ron Bier¿añscy oraz Anna i Wiktor
Jeswi³asowie.
 Do zespo³u przyszlimy razem z
mê¿em Wiktorem przed siedmiu laty.
Lata w zespole mijaj¹ bardzo szybko i
przyjemnie. Jestemy gotowi tañczyæ
kolejne siedem albo siedemnacie lat,
dopóki nas albo nie wypêdz¹, albo nie

DO ZESPO£U
CA£¥ RODZIN¥

zamieni nowe, m³ode pokolenie. Byæ
mo¿e to bêd¹ nasze dzieci,  mówi
Anna Jeswilenie, na codzieñ dyrektorka Domu Polskiego w Ejszyszkach.

JEDNO MIASTO 
JEDEN ZESPÓ£

W ci¹gu ca³ego szlaku artystycznego brak wolnych miejsc na widowniach sta³ siê dla Ejszyszczan poniek¹d norm¹, szczególnie to dotyczy
rodzimego miasta. Dzisiaj z perspektywy czasu trudno sobie wyobraziæ
po³o¿one na pograniczu litewsko-bia³oruskim Ejszyszki bez zespo³u, który godnie reprezentuje jego tradycje
kulturalne nie tylko na Litwie, ale i
poza jej granicami.
Bodaj¿e najwiêkszym przebojem
jest piosenka Ejszyszki, Ejszyszki
autorstwa Henryka Fedorowicza, by³ego wieloletniego dyrektora miejscowej polskiej szko³y i jego ma³¿onki,
p. Heleny Fedorowicz.
 Do napisania piosenki o Ejszyszkach 10 lat temu namówi³ nas Jan
Gabriel Mincewicz. Debiut piosenki
odby³ siê w³anie na organizowanym
przez pana Mincewicza w Niemenczynie festiwalu Kwiaty polskie. W kolejnych latach zosta³y napisane jeszcze
trzy piosenki powiêcone Ejszyszkom
i mieszkañcom. Z wielk¹ przyjemnoci¹ wykonujemy je przed naszymi
ziomkami  powiedzia³ dla czasopisma Soleczniki Henryk Fedorowicz,
weteran zespo³u Ejszyszczanie
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
Maj 2011
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Wrzenia 
symbolem walki
o mowê polsk¹
20 maja minê³o 110 lat od
strajku we Wrzeni. Wydarzenie to w dzisiejszej Litwie nie
jest powszechnie znane. Natomiast w 1901 roku pisano o
tym w mediach na ca³ym wiecie, mówiono z trybun parlamentarnych, pisano o tym wydarzeniu wiersze. Có¿ zatem niezwyk³ego sta³o siê przed 110 laty,
w tym ma³ym miasteczku, wówczas bêd¹cym pod zaborem pruskim? Przypomnijmy o tym na
³amach Solecznik.

W

dniu 4 marca 1901 r. dotar³o
do szko³y zarz¹dzenie pruskich
w³adz owiatowych o wprowadzeniu
jêzyka niemieckiego do nauki religii od
nowego roku szkolnego. Nauki religii
udziela³ nauczyciel Schölzchen, hakatysta, którego metoda pedagogiczna
polega³a na budzeniu strachu przed kijem. Gdy nadesz³y katechizmy w jêzyku niemieckim, dzieci odmówi³y ich
przyjêcia, albo w porozumieniu z rodzicami zwróci³y je nastêpnego dnia.
Dzieci, korzystaj¹c z rad rodziców zastosowa³y bierny opór, odmawiaj¹c odpowiedzi w jêzyku niemieckim na lekcjach religii, za co spad³y na
nie represje i kary cielesne. Aby podnieæ autorytet szko³y pruskiej i prze³amaæ niepokornoæ dzieci, zaczêto
stosowaæ najrozmaitsze kary i przemoc fizyczn¹. Opornych uczniów karano aresztem, trwaj¹cym niekiedy kilka godzin, zastosowano trzykrotnie
karê ch³osty w dniu 2, 13 i 20 maja
1901 r. To wszystko dzia³o siê dlatego, poniewa¿ niemieccy nauczyciele
nie potrafili w inny sposób opanowaæ
sytuacji. Jedynym nauczycielem, który popiera³ strajkuj¹ce dzieci by³ Bronis³aw Gardo. W oporze umacnia³ je
równie¿ ksi¹dz Jan Laskowski.
Wkrótce jednak za sw¹ dzia³alnoæ
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Historyczna szko³a we Wrzeni

musia³ opuciæ Wrzeniê. Nie pozwolono mu nawet po¿egnaæ siê ze swoimi parafianami.
W sytuacji bez wyjcia, na skutek
nieprzejednanego oporu dzieci oraz w
obawie, aby strajk szkolny nie rozszerzy³ siê na inne miejscowoci, w³adze
szkolne postanowi³y przemoc¹ z³amaæ
ten bunt. Do masowej ch³osty dosz³o
20 maja 1901 roku w obecnoci inspektora szkolnego Wintera. By³ wówczas poniedzia³ek, ciep³y i pogodny. A
do tego dzieñ targowy, st¹d ruch na
ulicach miasta zacz¹³ siê wczenie.
Karê ch³osty wykonywa³ wspomniany wy¿ej nauczyciel religii. Odg³osy dochodz¹ce z budynku, ci¹gnê³y pod szko³ê ludzi (oko³o 1000
osób). Zgromadzony t³um wznosi³
okrzyki. W obronie dzieci stanêli ich
rodzice. Pada³y pogró¿ki pod adresem
nauczycieli. Rodzice utwierdzali swoje dzieci w walce o jêzyk polski w
szkole. Najwiêksze nasilenie strajku
we Wrzeni przypad³o na miesi¹ce
zimowe roku szkolnego 1901 - 1902.
Na ogóln¹ liczbê 158 uczniów w najwy¿szych klasach strajkowa³o 118. Na
rodziców zaczêto nak³adaæ wiêkszy
podatek szkolny, wymuszano coraz
wy¿sze kary administracyjne za nieobecnoæ na lekcji. Szczególnie dotkliw¹ kar¹ by³o przed³u¿anie nauki
poza 14 rok ¿ycia i cofanie dzieci z
klas wy¿szych do ni¿szych.
Dopiero na pocz¹tku roku szkolnego 1904/1905 (po Wielkanocy) mog³y w³adze szkolne we Wrzeni donieæ
Pruskiemu Kolegium Szkolnemu w
Poznaniu o ca³kowitym wyganiêciu
strajku. Najd³u¿ej w oporze wytrwa³a
Stefania midowiczówna. Wypadki
wrzesiñskie znalaz³y swój epilog w

s¹dzie gnienieñskim, gdzie na ³awie
oskar¿onych za demonstracje na ulicy
przed szko³¹ zasiad³o 25 osób  rodziców i ma³oletnich. Proces odby³ siê w
dniach 14-16 listopada 1901. Wyrok
zosta³ og³oszony 19 listopada 1901 r.
Ostatecznie skazano 20 osób na kary
od 2 miesiêcy do 2,5 lat wiêzienia.
Strajk szkolny, rozpoczêty we
Wrzeni, ogarn¹³ tak¿e niedaleki i równie patriotyczny Mi³os³aw. Poza tym za
przyk³adem dzieci wrzesiñskich posz³y
dzieci w innych szko³ach. W 1906 r.
opór uczniów, podtrzymywany przez
rodziców, przybra³ postaæ powszechnego strajku. W fazie najwiêkszego jego
nasilenia strajkowa³o ok. 75 tys. dzieci
w ok. 800 szko³ach (na 1100). Tak wiêc
nasze miasto sta³o siê kolebk¹ walki o
utrzymanie jêzyka polskiego.
W obronie wrzesiñskich dzieci stanêli solidarnie Polacy ze wszystkich
zaborów. Sprawa wrzesiñska sta³a siê
g³ona na wiecie, g³ównie dziêki
H.Sienkiewiczowi i M.Konopnickiej.
Sienkiewicz w krakowskim Czasie
opublikowal dwa listy: O gwa³tach
pruskich w listopadzie 1901 r. oraz
List otwarty do J.C.M. Wilhelma II,
króla pruskiego w listopadzie 1906 r.
W listach tych piêtnowa³ postêpowanie w³adz pruskich wobec polskich
dzieci, a tak¿e antypolsk¹ politykê
prusk¹. List otwarty H.Sienkiewicza
wydrukowa³y wszystkie polskie gazety
w zaborach austriackim i rosyjskim
oraz wiele czasopism zagranicznych.
Sienkiewicz by³ wówczas bardzo popularny, poniewa¿ w tym czasie zosta³ laureatem Nagrody Nobla (w listopadzie 1906 r.). Z kolei M.Konopnicka, w czasie gdy rozgrywa³y siê te
burzliwe wydarzenia we Wrzeni,
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przebywa³a we W³oszech. Tam te¿
prowadzi³a szerok¹ akcjê propagandow¹ na rzecz wrzesiñskich dzieci.
Walka dzieci wrzesiñskich o jêzyk
ojczysty w szkole znalaz³a oddwiêk
w Kronikach Tygodniowych Boles³awa Prusa i w utworach Kazimierza Tetmajera. Nieco póniej, w roku
1909 ukaza³o siê zainspirowane przez
wydarzenia wrzesiñskie, sugestywne
opowiadanie W³adys³awa Reymonta
W pruskiej szkole.
Powstawa³y wówczas równie¿
bezimienne satyry i piosenki, powiêcone dzieciom z Wrzeni.
Wydarzenia wrzesiñskie sta³y siê
zatem symbolem walki o mowê polsk¹
w zaborze pruskim. Wiele spo³eczeñstw z kilkunastu krajów wiata
zaprotestowa³o przeciwko u¿yciu wobec uczniów kar cielesnych. We Francji, gdzie sprawa wrzesiñska znalaz³a
szczególnie ¿ywy oddwiêk, pod s³owami tego protestu zebrano oko³o
trzech tysiêcy podpisów. By³y wród
nich nazwiska profesorów, lekarzy, literatów i artystów, prawników, in¿ynierów i nauczycieli. Osobn¹ listê wype³ni³y podpisy artystów s³ynnego teatru Sary Bernhardt. W zbiorowym
protecie uczestniczy³y tak¿e dwa stowarzyszenia francuskie, których odezwê poparli mi³uj¹cy zasady demokracji przedstawiciele ró¿nych rodowisk
z Anglii, W³och, Holandii, ze Szwajcarii, z Norwegii, ze Szwecji. W licznych
artyku³ach i komentarzach prasa francuska ró¿nych odcieni potêpi³a pruskie
barbarzyñstwo, wskazuj¹c na ¿ywotnoæ i si³ê narodu polskiego, jako jeden z wymownych dowodów, przemawiaj¹cych za koniecznoci¹ istnienia niepodleg³ej Polski. W Ameryce
zaostrzono s³owa protestu. Wiele ugrupowañ stwierdzi³o jednoznacznie, ¿e
zgin¹æ musi potêga pañstwa, przeladuj¹cego kobiety i dzieci. Og³oszono
te s³owa podczas pobytu w Ameryce
brata cesarza niemieckiego.
W obronie dzieci z Wrzeni wyst¹pi³a tak¿e prasa w³oska. By³o to zas³ug¹
M.Konopnickiej. Protest zbiorowy spo³eczeñstwa w³oskiego zamkniêty zosta³ liczb¹ przesz³o stu dwunastu tysiêcy podpisów. Uniwersytety w³oskie,
obok rodowisk robotniczych rozwinê³y szczególnie ¿yw¹ akcjê protestacyjn¹. W Rzymie 1 marca 1902 r. powsta³ specjalnie utworzony Centralny
Komitet Narodowy. W sk³ad jego we-

szli przedstawiciele wszystkich fakultetów. Komitet ów uchwali³ odezwê,
wzywaj¹c¹ inne uniwersytety w³oskie,
do wspó³dzia³ania oraz do uczestnictwa w zbiorowych protestach rektorów uniwersyteckich.
Zabrali tak¿e g³os w sprawie Wrzeni bliscy s¹siedzi Polaków, równie¿ pozbawieni samodzielnego bytu  Czesi.
W listopadzie 1901 r. pos³owie czescy
do parlamentu wiedeñskiego z³o¿yli na
rêce prezesa ko³a polskiego fundusz na
ofiary wrzesiñskie wraz z wyrazami
oburzenia na okrucieñstwo Niemców.
Nies³uszne by³oby pominiêcie
sprzeciwów wobec okrucieñstw we

1903 r. wytaczano procesy ludziom,
podejrzanym o sympatiê i pomoc dla
dzieci oraz ich obroñców.
Dzi w budynku dawnej szko³y
pruskiej, gdzie w maju 1901 r. dosz³o
do strajku dzieci, mieci siê muzeum
regionalne, które powsta³o w 1966 r.
Odtworzono w nim izbê szkoln¹ z
czasów strajku, pozosta³a za czêæ
ekspozycji ilustruje historiê zmagañ
narodu polskiego z prusk¹ akcj¹ germanizacyjn¹. W muzeum, zwiedzaj¹c
tzw. klasê prusk¹ mo¿na zobaczyæ
wiele pami¹tek z tego okresu i zapoznaæ siê z panuj¹cymi wówczas obyczajami szkolnymi.

Dzielne dzieci z Wrzeni

Wrzeni, wyra¿anych przez prawych
Niemców. Przez tych Niemców, którzy na ³amach prasy potêpiali metody
hakatystowskich nauczycieli. Przez
tych Niemców, za których staraniem
nawet w czasopismach kaiserowskiej
Rzeszy ukazywa³y siê reprodukcje
pocztówek wrzesiñskich. Przez tych
Niemców, którzy przesy³ali dary dla
Komitetu pomocy ofiarom Wrzeni.
To niemiecki autor napisa³ w jednym
z artyku³ów: Ma³ych mêczenników
wrzesiñskich s³awiæ bêd¹ niew¹tpliwie w pieni polscy poeci, a p³omieñ
tych poezji rozpali serca m³odzie¿y do
nowego oporu przeciw polityce, która ci¹gle jeszcze postêpuje torami Bismarcka mimo, ¿e nieustannie mno¿¹
siê przekonywaj¹ce dowody, i¿ ta
polityka do celu nas nie doprowadzi...
Potêpienie sprawy wrzesiñskiej przez
miêdzynarodow¹ opiniê publiczn¹
zdawa³o siê podsycaæ zawziêtoæ
w³adz niemieckich. Nawet jeszcze w

Oprócz tablicy na fasadzie budynku, oddaj¹cej ho³d strajkuj¹cym
dzieciom, na bocznej jego elewacji
ods³oniêto w 1981 r. tablicê, powiêcon¹ ks. Janowi Laskowskiemu
(1872-1939), wikariuszowi parafii
wrzesiñskiej w latach 1898- 1902.
Fragment napisu wyrytego pod podobizn¹ kap³ana brzmi: Duchowy
przywódca strajku dzieci wrzesiñskich w 1901 r., niestrudzony obroñca polskoci w walce z pruskim zaborc¹. Ods³oniêcia tablicy dokona³a m.in. Pelagia Ziêtek z domu Jankowiak, ostatnia ¿yj¹ca wówczas
uczestniczka strajku szkolnego w
obronie mowy ojczystej.
Muzeum znajduje siê przy ul.
Dzieci Wrzesiñskich. Ponadto jedna
ze szkó³ podstawowych nosi imiê bohaterskich dzieci.
Opracowane
na podstawie internetu
Fot. internet
Maj 2011
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Widowisko poprzedzi- 7 maja o godzinie 21.00 na Podzamczu w War- timedialnego. Dwa uk³a³o niezwyk³e plenerowe szawie odby³o siê uroczyste otwarcie jedynego w dy fontann  fontanny
przedstawienie Magia tej czêci Europy Multimedialnego Parku Fontann. g³ównej i liniowej po³¹czone s¹ tunelem wod¿ywio³ów, obrazuj¹ce
nym. Dodatkowym elewy³anianie siê z pustki i
mentem jest sucha fonchaosu harmonijnego
tanna dla dzieci. Jest ona
wiata, w którym splot³y
oddalona od fontann presiê wiat³o, dwiêk,
zentacyjnych, zlokalizowoda, ogieñ, taniec i s³owana w strefie zadrzewo. W pe³nym symboliki
wionej. Ca³oæ uk³adu
przedstawieniu, wraz z
spiêta jest ³awk¹ wij¹akrobacj¹ tancerzy, pokaca siê wzd³u¿ obrysu
zem wietlnym oraz pironiecki wodnej.
technik¹, o w³adzê nad
Najwa¿niejsz¹ rolê w
przestrzeni¹ walczy³y
ka¿dym widowisku odgrycztery ¿ywio³y  ogieñ,
waæ bêd¹ tañcz¹ce w rytm
woda, powietrze i ziemia.
muzyki strumienie wody.
Magii widowiska towaDodatkow¹ atrakcj¹ jest
rzyszy³y fontanny poruekran wodny, który poszaj¹ce siê w rytm specjalwstaje z mg³y rozproszonej muzyki.
nej nad wod¹, a na którym
Budowa multimedialnebêd¹ wywietlane projekgo parku trwa³a oko³o 2 lat.
ty filmowe i laserowe.
Jest to ju¿ druga atrakcja
Gdzie? Kiedy?
nad Wis³¹, ciesz¹ca siê
Park fontann znajduwielk¹ popularnoci¹. W
jê siê ko³o Wis³ostrady
2010 roku Warszawiacy
nieopodal Starego Miabyli wiadkami otwarcia
sta. Najwygodniej jest
Centrum Nauki Kopernik,
dojechaæ tramwajem lub
któremu towarzyszy³y
efekty
wiat³o

autobusem do przystanku Plac Zamkowy wtedwiêk. Wykorzystanie
dy widowisko ³¹czymy
najnowoczeniejszej techze spacerem po starówniki, po³añczanie wiat³a z
ce. Przechodz¹c przez
dwiêkiem, s³owem, a
tym razem te¿ z wod¹ cieszy siê wielk¹ popularno- Plac Zamkowy, Rynek Starego Miasta oraz mijaj¹c Barci¹, dlatego mimo deszczu i z³ej pogody na otwarcie bakan wychodzimy na ulicê Freta, która zaprowadzi
nas na Rynek Nowego Miasta. Za kocio³em Sakraprzysz³y t³umy ludzi.
Jak mo¿emy przeczytaæ na stronie sto³ecznej es- mentek pod wezwaniem w. Kazimierza (z zielon¹ kotrady fontanny dzia³aj¹ w nowoczesnej technologii pu³a) schodzimy schodami w dó³ i ju¿ jestemy na miejpozwalaj¹cej na organizowanie widowisk wiat³o, scu. W taki sposób oprócz obejrzenia widowiska zwiewoda, dwiêk w zamkniêtym obiegu wody. G³ówn¹ dzimy równie¿ Stare Miasto. Nie mi³onicy spacerów
o stanowi nowa fontanna multimedialna, bêd¹ca mog¹ dojechaæ samochodem do najbli¿szego parkingu
³¹cznikiem pomiêdzy poszczególnymi strefami par- b¹d na Plac Krasiñskich i przechodz¹c ulic¹ D³ug¹
ku. Istotn¹ ide¹ przestrzenn¹ by³o stworzenie par- oraz Mostow¹ zejæ do Wis³ostrady.
Pokazy bêdzie mo¿na ogl¹daæ przez ca³e lato w soku fontann  zespo³u niezale¿nych obiektów, które
dzia³aj¹c jednoczenie dostarcz¹ niezapomnianych boty od maja do wrzenia.
Maj i wrzesieñ  o godzinie 21.00
wra¿eñ. Dlatego te¿ zaproponowano fontannê
Czerwiec  sierpieñ o godzinie 21.30
g³ówn¹, której kszta³t odzwierciedla poprzednie oczko
Katarzyna Biersztañska
wodne. Fontanna liniowa stanowi uzupe³nienie uk³aFot. autor
du i zamkniêcie widokowe w trakcie widowiska mulMIESIÊCZNIK SOLECZNIKI
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