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S£OWO WSTÊPNE

O planach i wizytach

Spis treci

Wbrew obawom padziernik
obdarowa³ nas, podsumowuj¹c
ogólnie, such¹ i s³oneczn¹ pogod¹.
Nocne przymrozki delikatnie przypomina³y o bliskiej zmianie pory
roku. Pogoda nie goni³a przed kalendarzem, a stopniowo, dzieñ za
dniem, wciela³a w ¿ycie swój plan.
Ludzie maj¹ to do siebie, ¿e
wi¹¿¹ swe nadzieje i plany z kalendarzem. Sfinalizowanie pracy w zaplanowanym terminie odbieramy
jako sukces, przed terminem  jako
du¿e zwyciêstwo.
Tegoroczna jesieñ dla Solecznik up³ywa pod znakiem uroczystego przecinania wst¹¿ek na odnowionych obiektach. Za nami
otwarcie amfiteatru letniego i parku miejskiego w Solecznikach, parku przy pa³acu Wagnerów, przed
nami  pla¿a miejska, Dom samodzielnego ¿ycia w Czu¿akampiach,
oczyszczalnia cieków w Ejszyszkach i szereg innych wst¹¿eczek. Chocia¿ nie ka¿da z powy¿szych inwestycji zosta³a zakoñczona na czas, ale fakt, ¿e mimo kryzysu s¹ realizowane, zas³uguje na
uznanie. Na licie po¿¹danych projektów inwestycyjnych od lat jest
pa³ac Baliñskich w Jaszunach. W
lipcu br. roku resort gospodarki
Litwy postanowi³ wci¹gn¹æ projekt
rekonstrukcji pa³acu na listê projektów finansowanych ze rodków
unijnych. Ministerstwo jest goto-

we hojn¹ rêk¹ przyznaæ 3 mln litów. Na realizacjê I etapu rekonstrukcji pomnika architektury potrzeba za 8 mln. W padzierniku
Jaszuny odwiedzi³a delegacja wyk³adowców Uniwersytetu Wileñskiego, którego profesorami byli
m.in M. Baliñski i J. niadecki.
Naukowcy wyrazili ca³kowite poparcie dla planu w³adz rejonowych
i zaofiarowali pomoc metodyczn¹ i
naukow¹. Kto wesprze samorz¹d
nie merytorycznie, a finansowo 
pozostaje jedn¹ wielka niewiadom¹.
W padzierniku polskie i rosyjskie
szko³y rejonu wizytowa³a delegacja
Ministerstwa Owiaty i Nauki Litwy
na czele z wiceministrem Vaidasem
Bacysem. Celem wizyty, jak zaznaczali urzêdnicy, by³o wyjanienie
uczniom starszych klas nowych zasad organizacji i oceniania ujednoliconego egzaminu z jêzyka pañstwowego, które zgodnie z now¹ redakcj¹ Ustawy o owiacie maj¹
wejæ w ¿ycie ju¿ w 2013 roku.
¯eby, broñ Bo¿e, nie zak³óciæ rozk³adu lekcji w szko³ach spotkania z
uczniami odbywa³y siê podczas lekcji jêzyka litewskiego. Zrozumia³e
 jêzyk litewski i rozmowa po litewsku. Nie zrozumia³e dla uczniów
by³o tylko to, po co honorowi gocie do nich przyjechali. Zasypani
pytaniami przez szkoln¹ m³odzie¿
urzêdnicy, zamiast sensownych odpowiedzi, najczêciej tylko cytowali

poszczególne artyku³y Ustawy o
owiacie. Na sugestiê, która pad³a
ze strony maturzystów w Jaszunach, ¿e nale¿y odroczyæ w czasie
wprowadzenie ujednoliconego egzaminu zanim uczniowie w szko³ach polskich i rosyjskich zaczn¹
nauczaæ siê jêzyka litewskiego
wed³ug nowego programu, V. Bacys z ujmuj¹c¹ szczeroci¹ odpar³,
¿e nie wie jak to mo¿na zrobiæ.
Strony dyskusji nie dosz³y do porozumienia. Zabrak³o go zreszt¹
równie¿ w innych szko³ach, odwiedzanych przez delegacjê. Z
tego co s³ychaæ, porozumienia w
najbardziej istotnej kwestii brak
równie¿ w litewsko  polskim zespole ds. edukacji mniejszoci narodowych. Kolejne spotkanie zespo³u odbêdzie siê na pocz¹tku listopada. Jego sk³ad zostanie poszerzony o przedstawicieli Forum
Rodziców Szkó³ Polskich.
Andrzej Ko³osowski
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AKTUALIA

Rodzina w zmaganiach
ze wspó³czesnoci¹
W dniach 5-6 padziernika w Gimnazjum im. niadeckiego w
Solecznikach odby³a siê konferencja naukowo-metodyczna pt. Rodzina wobec wyzwañ wspó³czesnoci, zorganizowana we wspó³pracy samorz¹du rejonu solecznickiego i solecznickiego oddzia³u
Zwi¹zku Polaków na Litwie z Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ w Elbl¹gu i miastem Szczytno. Celem konferencji by³a wymiana myli i dowiadczeñ w zakresie badañ nad zagro¿eniami
dla wspó³czesnej rodziny. Temat wietnie wpisa³ siê w tocz¹c¹
siê na Litwie dyskusjê wokó³ koncepcji rodziny.

O

twarcie konferencji po³¹czone
zosta³o z obchodami Dnia Nauczyciela. ¯yczenia pedagogom z
okazji ich wiêta zawodowego z³o¿y³y w³adze rejonu, pos³owie Leonard
Talmont i Jaros³aw Narkiewicz. Kwiaty z r¹k mera otrzymali m³odzi nauczyciele, którzy dopiero w tym roku szkolnym podjêli pracê. Og³oszone zosta³y
równie¿ wyniki konkursu na naj³adniej
zadbane zieleñce wokó³ szkó³ i przedszkoli oraz zwyciêzcy festiwalu olimpijskiego. Komisja konkursowa uzna³a, ¿e naj³adniej zagospodarowany teren maj¹ przedszkola Promyczek w
Ejszyszkach, ilvytis w Jaszunach i
Bajka w Solecznikach, szko³y podstawowe w Czu¿akampiach, Ma³ych
Solecznikach i Poszkach, szko³y rednie Auros w Jaszunach, Ryto w
Dziewieniszkach i Solecznickie gimnazjum im. niadeckiego. Administracja samorz¹du przyzna³a wymienionym
placówkom premie na ³¹czn¹ kwotê 3
tys. litów. Podsumowane zosta³y równie¿ sportowe osi¹gniêcia szkó³. W
ub. roku szkolnym w zawodach sportowych w 13 dyscyplinach uczestniczy³y 4 gimnazja, 10 szkó³ podstawowych i 11 rednich. Zwyciêzcy reprezentowali rejon podczas zawodów

republikañskich. Wród podstawówek najlepsze wyniki mia³y szko³y
dajnowska, podborska i poszkoñska.
Wród rednich  bia³owacka im.
Orzeszkowej, jaszuñska Auros i
butrymañska im. Krepsztul. Wród
gimnazjów  solecznickie Tysi¹clecia,
ejszyskie im. Rapalionisa i Gimnazjum
w Ejszyszkach.
Prezentem artystycznym dla
uczestników konferencji by³o przedstawienie  wizualizacja miejsc historycznych i s³ynnych postaci rejonu
solecznickiego w wykonaniu uczniów
Gimnazjum im. Jana niadeckiego.
Wród goci by³a burmistrz Szczytna Danuta Górska, a nad przebiegiem
czuwa³ Waldemar Ziarek, sekretarz
Fundacji Krzysztofa Ho³owczyca, inicjator konferencji.
Zdzis³aw Palewicz, mer rejonu solecznickiego, ¿ycz¹c uczestnikom udanych obrad, zaznaczy³, ¿e podstawowy wp³yw na rozwój dziecka ma rodzina, to w rodzinie uczy siê podstawowych zasad funkcjonowania w spo³eczeñstwie, to rodzina decyduje, jak je
wychowywaæ, jakie wartoci zaszczepiaæ i wreszcie  w jakim jêzyku kszta³ciæ. Niestety, w obecnych czasach instytucja rodziny jest nara¿ona na trud-

noci natury zarówno spo³ecznej i finansowej. Mer nawi¹za³ te¿ do sytuacji
w owiacie polskiej po przyjêciu nowelizacji Ustawy o owiacie  w³adze pañstwowe z góry narzucaj¹ rodzicom
model kszta³cenia, nie uwzglêdniaj¹c
ich opinii i oczekiwañ.
Konferencja w Solecznikach trwa³a
dwa dni. Poruszone zosta³y tak wa¿ne
tematy jak miejsce rodziny w spo³eczeñstwie, rola rodziców w rozwijaniu motywacji uczenia siê, rola mê¿czyzny w opiece nad dzieckiem, gry
komputerowe a agresja dzieci i m³odzie¿y, nowe narkotyki i paranarkotyki. Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy socjalni mogli te¿ wzi¹æ udzia³ w
interesuj¹cych warsztatach prowadzonych przez znakomitych lektorów.
Kierowniczka dzia³u wychowania
przedszkolnego MOiN Graina eibo.
kiene mówi³a o polityce pañstwowej
skierowanej na wspieranie rodziny
(zasi³ki, zapomogi), o dzia³aniach na
rzecz rozwoju pomocy edukacyjnej
oraz dostêpnoci us³ug wiadczonych
rodzinie. Jednym z podstawowych
zadañ w tej dziedzinie jest zwiêkszenie miejsc w przedszkolach. Z danych
statystycznych wynika, ¿e zaledwie
11 proc. dzieci w wieku do 3 lat
uczêszcza do ¿³obków-przedszkoli,
wród 3-6-latków wskanik jest lepszy, ale wci¹¿ niewystarczaj¹cy, by
zapewniæ dzieciom wyrównany start.
Tymczasem naukowo zosta³o udowodnione, ¿e najwiêkszy zwrot maj¹
inwestycje poczynione w najm³odszym wieku. Problem braku miejsc
w przedszkolach maj¹ rozstrzygn¹æ
wprowadzone u³atwienia w zak³adaniu prywatnych placówek przedszkolnych oraz powstaj¹ce w miejscowociach wiejskich ze rodków unijnych
orodki wielofunkcyjne, w których
m.in. mog¹ dzia³aæ przedszkola.
.
Dr Raminta Janèaityte z Uniwersytetu im. M. Romera mówi³a o zmianach instytucji rodziny we wspó³czesnym spo³eczeñstwie na podstawie
badañ demograficznych i socjologicznych, z których wyp³ywaj¹ interesuj¹ce spostrze¿enia. Niew¹tpliwie optymizmem napawa stwierdzenie, ¿e dla
wiêkszoci respondentów, niezale¿nie
od p³ci i wieku, rodzina wci¹¿ pozostaje najwiêksz¹ wartoci¹. Ponad 90
proc. uwa¿a, ¿e rodzina  to kobieta,
mê¿czyzna i dzieci. W spo³eczeñstwie
coraz liberalniejsze jest traktowanie
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par mieszkaj¹cych razem bez lubu,
niemniej nadal przewa¿a pogl¹d, ¿e
dzieci powinny dorastaæ w sformalizowanym zwi¹zku. Prelegentka zwróci³a zarazem uwagê na fakt, ¿e w m³odym pokoleniu pogl¹dy na rodzinê s¹
coraz bardziej liberalne, na wzór panuj¹cych na Zachodzie.
Z ogromnym zainteresowaniem
zosta³ przyjêty wyk³ad prof. dr hab.
Mariusza Jêdrzejko, dyrektora Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzale¿nieñ, psychologa i socjologa, który
mówi³ o tym, jak siê zmienia rodzina
w naszej czêci Europy.  W Polsce,
na Litwie, w Czechach, na S³owacji,
w Niemczech, przeszlimy podobn¹
transformacjê i teraz widzimy pierwsze wyniki. Niektóre s¹ pozytywne, np.
w ca³ej z³o¿onoci kryzysów gospodarczych rodziny s¹ coraz bardziej stabilne finansowo. Mamy du¿o ubogich
rodzin, ale ronie liczba osób, które
s¹ w stanie zapewniæ dzieciom dobr¹
edukacjê, ubieraæ, bardziej dbaæ o
zdrowie. Przecie¿ coraz wiêcej osób
studiuje na prywatnych uczelniach, a
to znaczy, ¿e maj¹ na to pieni¹dze. Z
innej strony, pojawiaj¹ siê zjawiska,
które s¹ w d³u¿szej perspektywie niezwykle niebezpieczne.
Prof. Jêdrzejko wyodrêbni³ trzy
podstawowe zjawiska, maj¹ce negatywny wp³yw na rodzinê. Pierwsze
 to migracja ekonomiczna. W Europie rodkowo  Wschodniej na
stale migruje ok. 900 tys. osób, s¹
to w wiêkszoci rodzice, którzy zostawiaj¹ dzieci pod opiek¹ babæ,
dziadków, znajomych.  Ronie nam
pokolenie ludzi dysfunkcyjnych, bo
to, ¿e s¹ wychowywane przez dziad-
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ków, oznacza, ¿e s¹ niewychowywane  uwa¿a naukowiec.
Drugie zjawisko  gwa³townie ronie liczba rozwodów w m³odych
ma³¿eñstwach. W ci¹gu 5 lat istnienia rozpada siê co trzecie ma³¿eñstwo.
W konsekwencji w Europie ponad
milion dzieci jest wychowywanych
przez jednego z rodziców.  Nie stygmatyzujê takich rodzin, ale wiem jedno, ¿e dziecko wychowywane np.
tylko przez matkê, ma mniejsze szanse we wszystkich dziedzinach: w edukacji, sporcie, w potencjale emocjonalnym. Udaje siê tylko nielicznym 
twierdzi prof. Jêdrzejko.
Równie niebezpieczne jest trzecie
zjawisko  problem uzale¿nieñ. I nie
chodzi tu o narkomaniê. Znacznie
bardziej rozpowszechniona i, zdaniem
Mariusza Jêdrzejko, niebezpieczna jest
politoksykomania  jednoczesne uzale¿nienie od wielu substancji, a g³ówne t³o stanowi¹ tu leki bezreceptowe,
np., na przeziêbienie, przeciwbólowe.
Ogromnym problemem jest uzale¿nienie dzieci od napojów energetycznych.
Wystarczy poobserwowaæ dzieci id¹ce do szko³y, by uwiadomiæ rozmiary tego problemu: co siódme  ósme
ma w rêku puszkê z takim napojem.
D³ugotrwa³e spo¿ywanie napojów
energetycznych powoduje zaburzenia
uk³adu nerwowego. Zdaniem naukowca, zawodowo zajmuj¹cego siê
tym problemem wspó³czesnego wiata, mog¹ w tej sprawie zadzia³aæ w³adze samorz¹dowe, wprowadzaj¹c
okrelone ograniczenia. Jak równie¿
nauczyciele, którzy zrozumiej¹ ca³¹
powagê sytuacji i zdo³aj¹ wyt³umaczyæ to rodzicom.

 My nie mamy problemów z
dzieæmi, one s¹ cudowne  mówi³
do uczestników konferencji prof.
Jêdrzejko.  Nawet jak rozrabiaj¹,
to pokazuj¹, ¿e maj¹ potencja³. Problem jest z rodzicami, którzy w pogoni za dobrobytem zapominaj¹ o
sprawach najwa¿niejszych. Dla
przyk³adu, ma³emu dziecku kupuj¹
komputer, ale nie ucz¹, jak z niego
korzystaæ, nie uruchamiaj¹ filtru
rodzicielskiego. Przecie¿ musieliby przedtem daæ mu prawo jazdy,
wyt³umaczyæ pewne normy, ¿e jest
np. czas na komputer, ale te¿ czas
na inne rzeczy. I ¿e normy ustalaj¹
tu rodzice. Nieprzestrzeganie norm
 to dramat wspó³czesnego wiata.
Zapracowani rodzice czêstokroæ
oczekuj¹, ¿e to szko³a powinna zaj¹æ siê wychowaniem dziecka, wyt³umaczyæ podstawowe prawdy
¿yciowe. Prof. Jêdrzejko absolutnie
z tak¹ postaw¹ siê nie zgadza.  To
nieprawda, szko³a jest od uczenia,
w póniejszym okresie  od modelowania nawyków, wartoci wyniesionych z rodziny. Czy nauczycielka matematyki w ci¹gu 45 minut
lekcji ma czas na wychowanie?
Musi nauczyæ liczyæ. No, mo¿e
jeszcze wyt³umaczy, jakie zasady
zachowania siê obowi¹zuj¹ podczas
lekcji, ale wychowanie w kontekcie kulturowym, kszta³towania
wartoci cz³owiek wynosi z domu.
Z obserwacji, prowadzonych
przez dyrektora Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzale¿nieñ wynika,
¿e w coraz wiêkszej iloci rodzin jest
ju¿ wiadomoæ odpowiedzialnoci
spoczywaj¹cej na rodzicach. Niemniej
coraz wiêcej te¿ jest rodzin zaburzonych, nie radz¹cych z wychowaniem
dzieci. Co robiæ, jak zaradziæ? Prof.
Mariusz Jêdrzejko z pe³nym przekonaniem mówi: zwolniæ. Przestaæ goniæ za pieni¹dzem. Czas zrozumieæ,
¿e nie mo¿na mieæ wszystkiego i to
zaraz, natychmiast. Wspó³czesna rodzina chce mieæ nowe mieszkanie,
nowoczesny sprzêt, samochód. M³odzi ludzie zaci¹gaj¹ kredyty, które bêd¹
sp³acaæ do staroci. Kiedy by³o inaczej: zaczyna³o siê od jednej torby,
kilku garnków, dorabia³o siê stopniowo. Czy ludzie byli mniej szczêliwi,
posiadaj¹c mniej?
Barbara Sosno
Fot. www.salcininkai.lt

JUBILEUSZ
Jeden z najstarszych polskich zespo³ów folklorystycznych rejonu solecznickiego w
padzierniku uroczycie obchodzi³ jubileusz 20. lecia dzia³alnoci artystycznej. W niedzielê, 9 padziernika, na scenie
Turgielskiej Sali Imprez odby³
siê 496. koncert zespo³u.

TURGIELANKA 
autentyczna
i niepowtarzalna

N

a pocz¹tku lat 90. ówczesny
ksi¹dz proboszcz parafii turgielskiej Józef Aszkie³owicz zainicjowa³
akcjê zbierania folkloru charakterystycznego dla Turgielskiej Ziemi. By³a
to próba ocalenia od zapomnienia
dziedzictwa kulturowego. Próba udana. Wierni podtrzymali pomys³ swego duszpasterza. We wsiach zaczêto
zak³adaæ zespo³y wokalne. Dorobek
ka¿dego z nich zosta³ zaprezentowany podczas konkursu parafialnego.
 Inicjatywa ks. Aszkie³owicza
zaowocowa³a narodzinami naszego
zespo³u, który pocz¹tkowo sk³ada³ siê
jedynie z chóru. Do zespo³u przy³¹czyli siê ludzie pragn¹cy zachowaæ
piosenki regionalne, donieæ je do innych. Trudno by wymieniæ ka¿dego
z osobna, ka¿dy wk³ada w zespó³
cz¹stkê swego serca, bo dobrze wie,
¿e pieñ ludowa wzbogaca ludzi dobroci¹ i mi³osierdziem  mówi wieloletnia kierowniczka i dusza zespo³u Turgielanka pani W³adys³awa
Szy³obryt.
Przywi¹zanie zespolaków do ludo-

wych tradycji odzwierciedla siê nie
tylko w piewie i tañcu.W odró¿nieniu od wiêkszoci innych zespo³ów
Turgielanka do dzisiaj nie posiada
w³asnej kapeli. Artyci piewaj¹, jak
sami mówi¹, pod akompaniament
niewymylnych instrumentów muzycznych, którymi s¹ akordeon,
drewniane ³y¿ki, grzechotki.
Zespó³ pieszczotliwie czuwa nad

zachowaniem tradycji ludowych charakterystycznych dla Ziemi Turgielskiej. Przedstawienia prezentuj¹ce tradycje obchodów wi¹t bo¿onarodzeniowych, wielkanocnych, do¿ynkowych, to nie tylko mo¿liwoæ powrotu
pamiêci¹ do lat m³odoci dla ludzi starszego pokolenia, ale i sposób na przekazanie wartoci i tradycji dziadów i
pradziadów m³odemu pokoleniu.
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JUBILEUSZ
Od 1997 roku zespó³ Turgielanka
prowadzi w³asn¹ kronikê. W dwóch
ksiêgach zgromadzono ponad setkê
wpisów widzów, którzy ogl¹dali koncerty zespo³u. S¹ wród nich naprawdê cenne  kilka nale¿y do p. by³ego
proboszcza parafii turgielskiej ks. pra³ata Józefa Obrêbskiego, o którym turgielanie z ciep³em i serdecznoci¹ wspominaj¹ do dzisiejszego dnia.
Z g³êbi serca wyra¿am sw¹ radoæ z racji przybycia zespo³u Turgielanka na spotkanie po 48 latach
naszego rozstania. Kochanemu rozpiewanemu zespo³owi i ca³ej turgielskiej parafii na czele z drogim mi ksiêdzem Józefem Aszkie³owiczem, waszym proboszczem, ¿yczê weso³ego
Alleluja. Z poca³unkiem dla wszystkich zostajê w Mejszagole. Ks.pra³.
Józef Obrêbski (Wpis do kroniki z
29.03.1998 r.).
Szczególne miejsce w repertuarze
zespo³u zajmuje folklor podwileñskich
wsi, który jest przesi¹kniêty wp³ywami kultur polskiej, litewskiej i bia³oruskiej. W³anie dlatego w wykonaniu
Turgielanki us³yszymy piosenki
tych narodów, dope³nione polskimi
pieniami patriotycznymi.
W okresie dwudziestu lat dzia³alnoci Turgielanka koncertowa³a na
Litwie, w Polsce, Niemczech i na Bia³orusi. Artyci z Turgiel niejednokrotnie byli wyró¿niani na ró¿norodnych
festiwalach miêdzynarodowych, w
tym na Festiwalu Kultury Kresowej
w Mr¹gowie.
 piewacie o Wileñszczynie, o
ziemi, na której przez te ostatnie 20 lat
tak wiele zrobilimy, tak wiele zasz³o
zmian. Na Ziemi Wileñskiej jest wiele
wspania³ych zespo³ów, które powsta³y dziêki zaanga¿owaniu i determinacji
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ludzi pielêgnuj¹cych twórczoæ ludow¹. W tej mozaice Turgielanka
zajê³a godne miejsce. Mo¿e nie jestecie najlepsi, ani najgorsi, tylko jestecie inni, jestecie sob¹  autentyczni,
bezporedni, piewacie z duszy i dla
duszy. Dziêkujê Wam serdecznie za
wieloletni¹ twórczoæ i powiêcenie,
za mi³oæ do Turgiel i Wileñszczyzny,
za propagowanie naszej kultury w kraju i za granic¹  powiedzia³ podczas
obchodów mer rejonu solecznickiego,
prezes rejonowego oddzia³u ZPL Zdzis³aw Palewicz.
Aby pogratulowaæ piêknego jubileuszu na koncert Turgielanki
przybyli dostojni gocie  starosta
gminy turgielskiej Wojciech Jurgielewicz, dyrektor Centrum Kultury w
Solecznikach Gra¿yna Zaborowska,
prezes Centrum Kultury Polskiej na
Litwie im. Stanis³awa Moniuszki

Apolonia Skakowska, ksi¹dz proboszcz parafii turgielskiej Jan Mackiewicz, Irina Zacharowa, organizator miêdzynarodowego festiwalu
Pokrowskije ko³oko³a w Wilnie,
dyrektor Szko³y redniej im. Paw³a
Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach £ucja Jurgielewicz.
Galê jubileuszow¹ Turgielanka
rozpoczê³a od wykonania poloneza.
Podczas koncertu, w którym wyst¹pi³y chóry zespo³u:dzieciêcy i doros³y, oraz grupa taneczna, na ekranie
by³y wywietlane zdjêcia z ró¿nych
wystêpów. Multimedialna prezentacja barwnie i dok³adnie przedstawi³a
historiê dzia³alnoci zespo³u oraz jego
rozwój. W ci¹gu dwóch dziesiêcioleci liczba cz³onków zespo³u wzros³a z kilkunastu osób do 56 uczestników. Obecnie wród zespolaków
wiêkszoæ stanowi m³odzie¿ szkolna, co wiadczy o tym, ¿e Turgielanka stawia na rozwój i przekazywanie tradycji Ziemi Wileñskiej m³odemu pokoleniu.
Dwadziecia lat zespo³em kieruje
niestrudzona pani W³adys³awa Szy³obryt, której pomaga akompaniator
pani £ucja Wiszniewska oraz choreograf Aleksandra Godowszczykowa.
Swój 497 koncert Turgielanka
20 padziernika br. zaprezentowa³a
przed publicznoci¹ w Opolu, gdzie
wystêpowa³a na zaproszenie Marsza³ka Województwa Opolskiego.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
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Zyskali zaufanie i zdobyli rynek
ZSA ybartuva z Bia³ej Waki zapisa³a siê w historii kraju
jako wspó³wykonawca pierwszego na Litwie pomnika B³ogos³awionego papie¿a Jana Paw³a II w Kowalczukach (rejon wileñski).
Bra³a tak¿e udzia³ w budowie pomnika pierwszego Prezydenta
odrodzonej Litwy Algirdasa Brazauskasa. Wynikiem pracy mistrzów
z Bia³ej Waki jest tak¿e pomnik w Zu³owie, wzniesiony na zamówienie Zwi¹zku Polaków na Litwie oraz renowacja rozsianych po
Wileñszczynie kwater wojskowych ¿o³nierzy Wojska Polskiego i
Armii Krajowej.

SPORÓD KAMIENI
WOL¥ GRANIT

Przedsiêbiorstwo kamieniarskie
rozpoczê³o dzia³alnoæ w Bia³ej
Wace w 1999 roku. W roku 2000
po nawi¹zaniu wspó³pracy ze
szwedzk¹ grup¹ kamieniarsk¹ SA
APSTEN, interes zacz¹³ rozwijaæ
siê bardziej intensywnie. Poza produkcj¹, zaczêto bowiem sprowadzaæ do kraju gatunki kamieni z ró¿nych zak¹tków wiata zaczynaj¹c od
Skandynawii po RPA i Chiny.
 Obecnie sprowadzamy oko³o 50
gatunków kamieni, które s¹ wykorzystywane do robienia nagrobków, pomników, chodników oraz blatów kuchennych czy parapetów. Ka¿dy gatunek kamienia ma swoje w³aciwoci. Najczêciej pracujemy z granitem,
z uwagi na jego szerokie zastosowanie, ³atw¹ obróbkê oraz odpornoæ na
uderzenia i pogodê  mówi Andrzej
Or³owski, dyrektor ZSA ybartuva.

wynosi³a nie lada 10 ton.  Na szczêcie dwig by³ w stanie unieæ taki
ciê¿ar i nie by³o potrzeby dzier¿awienia mig³owca  ¿artuje kieruj¹cy od
dziesiêciu laty spó³k¹ A. Or³owski,
absolwent Uniwersytetu Wileñskiego.
Jego biuro udekorowane jest ca³¹
wystaw¹ odznaczeñ i dyplomów, którymi zosta³o odznaczone przedsiêbiorstwo w ostatnich latach. Wród nich
dyplom uczestnika wystawy Expo
2010 w Chinach.
 Bylimy na tej presti¿owej wystawie miêdzynarodowej jedyn¹
spó³k¹ z rejonu solecznickiego. Kostk¹
brukow¹ naszego zak³adu zosta³a

wy³o¿ona litewska ekspozycja  z
dum¹ odnotowuje dyrektor.

KRYZYS DODA£ IMPULSU

W czasie, kiedy ca³y wiat szacowa³ straty poniesione wskutek kryzysu finansowego, bia³owackie
przedsiêbiorstwo rozwija³o siê dalej.
Po³knê³o kryzys jak pigu³kê i posz³o
dalej, swoj¹ drog¹. Pomog³y w tym
dokonane na czas inwestycje. W latach 20062009 spó³ka zainwestowa³a w moce produkcyjne 650 tys. Lt.
Inwestycja prze³o¿y³a siê z kolei na
powstawanie nowych miejsc pracy.
Dla Bia³ej Waki, gdzie stopa bezrobocia jest jedn¹ z najwy¿szych w rejonie, jest to bardzo cenna inicjatywa.
Obecnie ZSA ybartuva zatrudnia
prawie szeædziesiêciu pracowników.

BUDUJ¥CE ZLECENIA

Wród wielu kontrahentów spó³ki osobne miejsce zajmuje Zwi¹zek
Polaków na Litwie. Trudno znaleæ
na Wileñszczynie jakikolwiek pomnik ¿o³nierza, czy pomnik architek-

ZAS£YNÊLI
W DALEKICH CHINACH

Wiek XXI przedsiêbiorstwo rozpoczê³o imponuj¹cym sukcesem 
zyska³o mocn¹ pozycjê na rynku litewskim, utrwali³o siê na £otwie i w
Estonii, zwiêkszy³o obroty z 2 do 5
6 mln litów rocznie, zyska³o zaufanie zarówno klientów prywatnych jak
wielkich kontrahentów, w tym samorz¹dów. Podstaw¹ ku temu by³a dobra jakoæ wyrobów oraz wspó³praca z najlepszymi architektami i rzebiarzami Litwy.
Przed dwoma laty na centralnym
placu Mariampola ybartuva wznios³a pomnik na czeæ 1000  lecia Litwy. Na budowê kamiennej stelli posz³o 250 kamieni, waga jednej bry³y
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Przegl¹d wydarzeñ  padziernik
l W dniach 1-2 padziernika w Jaszunach odby³y siê tradycyjne Dni Gminy Spotkania u Baliñskich, na które zaproszeni
zostali mieszkañcy, w³adze samorz¹dowe i
gocie z zaprzyjanionych gmin z Polski.
Pierwszego dnia, podczas spotkania integracyjnego 63 najbardziej zas³u¿onych dla
gminy mieszkañców otrzyma³o dyplomy
uznania za aktywn¹ postawê obywatelsk¹.
Drugiego dnia podczas mszy w. w jaszuñskim kociele przedstawiciele gminnych
so³ectw z³o¿yli na o³tarzu dary tegorocznego urodzaju. Nastêpnie w auli Szko³y redniej im. Baliñskiego odby³ siê koncert z
udzia³em wychowanków szkó³ muzycznych
w Jaszunach i Solecznikach, litewskiej kapeli ByTikZyZ oraz polskiego artystycznego zespó³u pieni i tañca Wilia.
l 2 padziernika dwie dru¿yny sportowe z rejonu solecznickiego uczestniczy³y
w I Miêdzynarodowych Spotkaniach Sportowych Powiatów Partnerskich organizowanych przez starostwo powiatowe w Be³chatowie. W zawodach wziê³o udzia³ osiem
zaprzyjanionych z powiatem be³chatowskim dru¿yn sportowych, w tym dru¿yna
siatkarek na czele z Ann¹ Iwanowsk¹ oraz
dru¿yna pi³karzy na czele z Walerym Koczanem. Obydwie solecznickie dru¿yny dotar³y do pó³fina³ów.
l 2 padziernika w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w Wy¿szej
Szkole Agrobiznesu w £om¿y udzia³ wziê³a kierowniczka wydzia³u owiaty rejonu solecznickiego Regina Markiewicz wraz z
grup¹ uczniów, którzy otrzymali przyznane przez uczelniê stypendia Janka Muzykanta. Stypendia w wysokoci 2 tys z³.
przyznawane s¹ utalentowanej m³odzie¿y
szkolnej, mog¹cej poszczyciæ siê znacz¹cymi osi¹gniêciami w ró¿nych dziedzinach, a
znajduj¹cej siê w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku stypendia otrzymali: Julia
Milun (Szko³a rednia im. Krepsztul w Butrymañcach), Karolina Jundo (Szko³a rednia im. Narbutta w Kolenikach), Grzegorz
Stankiewicz (Szko³a rednia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach) i Edwin Lisowski (Gimnazjum im. niadeckiego w Solecznikach). W WSA w £om¿y studiuje obecnie
45 absolwentów szkó³ polskich z rejonu
solecznickiego.
l 3 padziernika w siedzibie Solecznickiej Lokalnej Grupy Dzia³ania podpisanych zosta³o 19 umów trójstronnych w sprawie realizacji projektów w ramach Strategii
rozwoju miejscowoci wiejskich rejonu solecznickiego. Do realizacji projektów ze
rodków programu Leader przystêpuj¹ butrymañska parafia w. Micha³a Archanio³a,
jaszuñska parafia, Solecznicka Zajezdnia Autobusowa, Solecznickie Centrum Kultury,
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wspólnota lokalna w Taboryszkach, szko³y
im. Orzeszkowej i ilo w Bia³ej Wace,
Szko³a Sztuk Piêknych im. Moniuszki w
Solecznikach, klub karate Almida, zrzeszenie klubów sportowych Wisiñcza,
wspólnota lokalna w Trybañcach, szko³a im.
Narbutta w Kolenikach.
l 4 padziernika w DKP w Wilnie
odby³ siê 8. konkurs recytatorski W krêgu
poetów wileñskich, zorganizowany przez
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkó³ Polskich
na Litwie Macierz Szkolna i KujawskoPomorski Oddzia³ Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W konkursie uczestniczy³o 45
recytatorów z ca³ej Wileñszczyzny. Laureatk¹ konkursu zosta³a Iwona Iwaszko,
uczennica Szko³y redniej w Kolenikach.
Dziesiêciu najlepszych recytatorów w nagrodê zwiedzi³o Toruñ.
l 6 padziernika w auli administracji
samorz¹du rejonu solecznickiego odby³ siê
egzamin ze znajomoci Konstytucji Republiki Litewskiej. W pierwszym etapie egzaminu wziê³o udzia³ 25 mieszkañców rejonu
solecznickiego, w tym dwóch radnych  Darius Skusevièius i Jaros³aw Wojciechowicz.
Test egzaminacyjny zosta³ przygotowany
wed³ug dwóch kategorii uczestników: dla
zwyk³ych obywateli oraz osób posiadaj¹-

cych wykszta³cenie prawnicze lub studiuj¹cych prawo. W pierwszej kategorii startowa³o 18 mieszkañców rejonu, w drugiej  7
osób. Zwyciêzcami zostali st. specjalista wydzia³u rolnictwa administracji samorz¹du rejonu solecznickiego Andrzej Kulevièius oraz
radny, dyrektor spó³ki Gulija Jaros³aw
Wojciechowicz. Z 30 pytañ testu zwyciêzcy uzyskali maksymaln¹ liczbê punktów.
l 8 padziernika w sali sportowej gimnazjum im. niadeckiego w Solecznikach odby³y siê zawody sportowe osób niepe³nosprawnych, zorganizowane przez rejonowy

oddzia³ Zwi¹zku Niepe³nosprawnych Litwy, wydzia³ owiaty i sportu oraz opieki
spo³ecznej samorz¹du solecznickiego pod
patronatem Solecznickiego Rejonowego
Oddzia³u ZPL. W ró¿nych konkurencjach
sportowych, takich, jak rzuty do kosza,
warcaby, podnoszenie ciê¿arów, mocowanie siê, rzut obrêcz¹, dart, uczestniczy³o
ponad 50 osób niepe³nosprawnych z Solecznik, Ejszyszek, Bia³ej Waki i innych miejscowoci rejonu. Samorz¹d ufundowa³ dla
zwyciêzców medale i dyplomy.
l 9 padziernika w Rudnikach odby³o
siê wiêto jesieni  Puszczañskie Do¿ynki.

Mieszkañcy wsi i okolic oraz gocie wziêli
udzia³ we Mszy w. w kociele pw. w. Trójcy, potem odby³a siê zabawa. Program artystyczny prowadzi³a Anna Adamowicz, która wcieli³a siê w postaæ Ciotki Franukowej.
Wyst¹pi³y zespo³y Znad Mereczanki i
Solczanie oraz zespo³y dzia³aj¹ce w miejscowym domu kultury. Rudniczanie przygotowali te¿ poczêstunek z darów puszczy
Rudnickiej, która od wieków jest dla mieszkañców ród³em wszelkich dóbr. Na wiêto
do Rudnik przybyli wicemer Andrzej Andruszkiewicz, dyrektor administracji Boles³aw Daszkiewicz, radny Jerzy Micha³ Borkowski i starosta gminy jaszuñskiej Zofia
Griaznowa.
l 13 padziernika w solecznickim
¿³obku-przedszkolu Bajka odby³o siê
wiêto z okazji zakoñczenie renowacji budynku. Mer Zdzis³aw Palewicz w obecnoci rodziców, wychowawców i samorz¹dowców przeci¹³ symboliczn¹ wstêgê, arunas

Naumavièius, przedstawiciel spó³ki Irdaiva, która wykona³a remont, wrêczy³ kierowniczce przedszkola Danieli Bogdziewicz
inny symbol  klucz. Ks. Marek G³adki,
wikariusz parafii w. Piotra wywiêci³ odnowione przedszkole. Przedszkolaki wyst¹pi³y przed goæmi uroczystoci, demonstruj¹c czego siê nauczy³y podczas zajêæ. Remont ¿³obka -przedszkola Bajka rozpocz¹³
siê w maju 2010 r. ciany budynku zosta³y
docieplone, przeprowadzono czêciow¹
modernizacjê systemu grzewczego, wymieniono 54 kaloryfery. Ponad 311 tys. litów
na remont samorz¹d pozyska³ z funduszy
unijnych. Wymiana okien, drzwi, remont
dachu i pomieszczeñ wewnêtrznych wyko-

AKTUALIA

nane zosta³y dziêki rodkom finansowym
samorz¹du, rz¹du polskiego oraz funduszom
unijnym. W najbli¿szym czasie uporz¹dkowany zostanie teren wokó³ przedszkola.
l 13 padziernika, w Wilnie, w gimnazjum im. Mickiewicza odby³a siê uroczystoæ z okazji obchodzonego 14 padziernika wiêta Edukacji Narodowej. Polski resort edukacji przyzna³ zas³u¿onym peda-

gogom medale Komisji Edukacji Narodowej.
W gronie nagrodzonych jest Czes³awa Marcinkiewicz, by³a nauczycielka jêzyka polskiego Szko³y redniej im. Mickiewicza w
Dziewieniszkach, obecnie starosta gminy
dziewieniskiej. Zarz¹d Stowarzyszenia
Macierz Szkolna uhonorowa³ nauczycieli
seniorów, którzy byli u podstaw szkolnictwa polskiego na Litwie po II wojnie wiatowej. Dyplomy uznania i premie otrzyma³y m.in. Regina Buæko, by³a dyrektor szko³y specjalnej w Solecznikach, Stanis³awa
Moliene, by³a wicedyrektor Szko³y redniej w Solecznikach i Janina Sakson, polonistka w Szkole redniej im. Krepsztul w
Butrymañcach.
l 13 padziernika na zaproszenie mera
rejonu Zdzis³awa Palewicza oficjalna delegacja Uniwersytetu Wileñskiego odwiedzi³a
Jaszuny. Ma to cis³y zwi¹zek z czynionymi przez samorz¹d staraniami na rzecz restauracji pa³acu Baliñskich i przystosowania
obiektu do potrzeb turystycznych. W lipcu

br. Ministerstwo Gospodarki Litwy poinformowa³o, ¿e projekt odbudowy pa³acu
Baliñskich w Jaszunach zosta³ wci¹gniêty na
listê projektów finansowanych ze rodków
unijnych. Przygotowany projekt przewiduje restauracjê pa³acu i powstanie muzeum historii Jaszun, które by³y wa¿nym orodkiem
nauki i kultury. Samorz¹d zwróci³ siê do uniwersytetu z prob¹ o opracowanie koncepcji przysz³ej ekspozycji i programów edukacyjnych, które by³yby tu realizowane.
l 15 padziernika w ramach V Wileñskich Spotkañ Sceny Polskiej, Polska Akademia Teatru Niezale¿nego na Litwie z Solecznickiego Centrum Kultury zaprezentowa³a spektakl pt. Spowied.
W Solecznikach w ramach festiwalu
wyst¹pi³ Teatr Lalki i Aktora Otwarte
Oczy z Bielefeldt (Niemcy).
l W dniach 14 -16 padziernika 50-osobowa delegacja samorz¹dowców z rejonów
wileñskiego, solecznickiego, trockiego, szyrwinckiego i miasta Wilna na zaproszenie Stowarzyszenia Wspólnota Polska goci³a w
£om¿y i Pu³tusku. Celem wizyty by³o nadanie dotychczasowym kontaktom z polskimi
miastami sformalizowanego kszta³tu, aby
móc jako grupa aspirowaæ o fundusze unijne,
m.in., z programów Euroregion Niemen w
ramach norweskiego mechanizmu finansowego i odnosz¹cych siê do prowadzenia interesów i wspó³pracy trójk¹ta pañstw Litwa-Polska-Rosja. Delegacja radnych spotka³a siê z
Prezydentem Miasta £om¿a Mieczys³awem
Leonem Czerniawskim. Podczas spotkania w

Ratuszu, w którym tak¿e wziêli udzia³ przedstawiciele £om¿yñskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Wspólnota Polska, zosta³o podpisane trójstronne porozumienie o wspó³pracy
pomiêdzy Miastem £om¿a, rejonem solecznickim i rejonem wileñskim. Dokument, maj¹cy s³u¿yæ rozwojowi wielop³aszczyznowych
i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie owiaty, kultury, turystyki, gospodarki i innowacyjnoci, podpisali Prezydent Miasta £om¿a Mieczys³aw Leon Czerniawski,
mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz
oraz mer rejonu wileñskiego Maria Rekæ.
Zdzis³aw Palewicz i Maria Rekæ wziêli udzia³ w posiedzeniu Rady Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Mer rejonu solecznickiego zreferowa³ sytuacjê
mniejszoci polskiej na Litwie, w tym owiaty po przyjêciu nowej ustawy. W swoim
wyst¹pieniu akcentowa³ potrzebê dalszego

finansowania placówek owiatowych, organizacji kolonii, stypendiów dla m³odzie¿y,
warsztatów, szkoleñ, itp.
l W dniach 14-16 padziernika w Centrum Kultury w Solecznikach odby³y siê
warsztaty muzyczne z udzia³em m³odzie¿y solecznickiej, przygotowuj¹cej siê do
wspólnego koncertu z rówienikami z Polski, który odbêdzie siê na Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich w Szczecinie. W wykonaniu
chóru ³¹czonego zabrzmi Missa San Xavier w³oskiego kompozytora Giovanniego
Battisty Bassaniego. W polsko  litewskim
projekcie, finansowanym ze rodków europejskiego programu M³odzie¿ w dzia³aniu
uczestniczy 34 wokalistów.
l 20 padziernika w solecznickim kociele pw. w. Piotra Aposto³a zosta³a odprawiona msza wiêta w intencji p. Zygmunta li¿ewskiego  trenera i pedagoga, w
5. rocznicê Jego mierci. Zygmunt li¿ewski jest ogromnie zas³u¿ony dla rozwoju
sportu w rejonie solecznickim, ca³e swoje
¿ycie powiêci³ pracy trenera tenisa sto³owego, by³ za³o¿ycielem klubu tenisowego
Relax w Solecznikach.
l W dniach 19- 20 padziernika w Opolu odby³a siê miêdzynarodowa konferencja
powiêcona zjawisku wielokulturowoci w
Europie, zorganizowana przez Opolski
Urz¹d Wojewódzki pod patronatem Prezydencji Polskiej w UE. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele mniejszoci niemieckiej i romskiej w Polsce, mniejszoci
polskiej z Czech, mniejszoci niemieckiej z
Wêgier, Serbo³u¿yczan z Niemiec oraz polskiej mniejszoci z Litwy. Podczas koncertu wieñcz¹cego konferencjê wyst¹pi³y zespó³ l¹ski, bard Józef Jochymczyk, piewaj¹cy pieni romskie, polski chór z czeskiego Zaolzia oraz zespó³ pieni i tañca z
rejonu solecznickiego Turgielanka.
l 21 padziernika w DKP w Wilnie
odby³ siê konkurs dla uczniów klas 10 szkó³
polskich Dyktando z jêzyka polskiego.
By³a to ju¿ 8. edycja konkursu, organizowanego przez Stowarzyszenie Macierz
Szkolna. W gronie laureatów jest Iwona
Karkliniewska, uczennica Gimnazjum w Ejszyszkach.
l Od 22 do 23 padziernika grupa
m³odzie¿y z rejonu solecznickiego wspólnie z rówienikami z Suwa³k (Polska)
uczestniczy³a w plenerze fotograficznym
pt. Architektura i ludzie. M³odzi fotograficy utrwalali zabytki architektury oraz
piêkno przyrody rejonu solecznickiego.
Wiosn¹ przysz³ego roku Centrum Kultury w Solecznikach oraz Regionalny Orodek Kultury i Sztuki w Suwa³kach, które
by³y organizatorami pleneru, planuj¹
wydanie katalogu zdjêæ, które powsta³y
podczas pleneru.
Opr. Barbara Sosno
Fot. Andrzej Ko³osowski,
Teresa Worobiej
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Zyskali zaufanie i zdobyli rynek
Dokoñczenie ze str. 7
tury, który polska organizacja odnawia³a, b¹d budowa³a bez udzia³u mistrzów z Bia³ej Waki.
 Jestemy dumni z tego, ¿e wziêlimy udzia³ w budowie pomnika p.
Papie¿a Jana Paw³a II w Kowalczukach, pomnika w Zu³owie, kwater
wojskowych na Wileñszczynie. Jest
to dla nas wa¿na i buduj¹ca sprawa,
któr¹ zawdziêczamy cis³ej i owocnej wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Polaków na Litwie. Nasza wspó³praca
trwa od kilku lat. Zdajemy sobie sprawê z tego, jak wa¿na jest dla mieszkañców Wileñszczyzny  mówi Andrzej Or³owski.
Obecnie mistrzowie spó³ki pracuj¹
nad renowacj¹ kwatery wojskowej ¿o³nierzy Wojska Polskiego w Duksztach,
szykuj¹ siê do rekonstrukcji cmentarza
AKowców w Solecznikach oraz
koñcz¹ wykonanie tablicy pami¹tkowej
na czeæ Republiki Paw³owskiej i jej
za³o¿yciela ks. P.K. Brzostowskiego. Na
wielkiej p³ycie z granitu ju¿ widaæ portret za³o¿yciela minipañstewka, zosta³o
tylko wygrawerowaæ krótki tekst informacyjny na temat wietnej historii republiki znad brzegów Mereczanki. P³yta zostanie umieszczona na du¿ym polnym kamieniu.
Dzie³em r¹k mistrzów bia³owac-
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kiego przedsiêbiorstwa jest tablica
pami¹tkowa przed solecznickim kocio³em, upamiêtniaj¹ca A. Mickiewicza, tablica pami¹tkowa na czeæ jubileuszu 600  lecia parafii solecznickiej oraz odnowiona kaplica przy wjedzie do Solecznik. Kaplica, wzniesiona w XVIII wieku wed³ug projektu
s³ynnego wileñskiego architekta Wawrzyñca Gucewicza, od ponad trzech
wieków wita przybywaj¹cych do miasta goci. Mimo, i¿ czas nie by³ dla
niej litociwy, to jednak dziêki parafianom przetrwa³a koszmar sowieckiego
ateizmu. Ludzie obronili wzniesion¹ w
stylu neoromañskim kaplicê, za mistrzowie z ybartuvy nadali jej now¹
wietnoæ. Stary betonowy krzy¿ zamieniono na nowy, wykonany z marmuru, wmontowano now¹ rzebê
Matki Boskiej, odnowiono wszystkie
konstrukcje kaplicy, uporz¹dkowano
teren dooko³a niej.
W listopadzie mistrzów z Bia³ej
Waki czeka kolejne zlecenie. W Ejszyszkach nieopodal szpitala zostanie
ustawiony krzy¿ pamiêci mieszkañców Wileñszczyzny, którzy w okresie lat 19391955 wskutek represji
stalinowskich, II wojny wiatowej
musieli na zawsze opuciæ rodzinne
strony. Jestem przekonany, ¿e bêdzie
to kolejne dzie³o sztuki kamieniarskiej.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor

ZPL
Delegacja prezesów kó³ ZPL
rejonu solecznickiego oraz radnych samorz¹du w dniach 2123 padziernika przebywa³a w
Katyniu. W miejscu zbrodni stalinowskiej na polskich jeñcach
wojennych oraz katastrofy lotniczej samolotu p. prezydenta
RP Lecha Kaczyñskiego z³o¿ono wieñce i zapalono znicze.

T

ermin wyjazdu do Katynia zosta³
wybrany nieprzypadkowo. Zgodnie z tradycj¹ chrzecijañsk¹ w
przededniu Dnia Wszystkich wiêtych wierni udaj¹ siê na groby swoich bliskich, by uczciæ ich pamiêæ.
Soleczniki dziel¹ od Katynia setki kilometrów. Odleg³oæ jednak nie ma tu

Znicze na polskiej Golgocie na Wschodzie
¿adnego znaczenia. Tragedie Katynia
z 1940 roku, jak te¿ Smoleñska z
kwietnia 2010 do dzi s¹ w pamiêci
Polaków na ca³ym wiecie.
Sobota rozpoczê³a siê od zwiedzania Smoleñska, jego zabytkowych cerkwi i wi¹tyñ katolickich. W drugiej
po³owie dnia solczanie udali siê na
miejsce katastrofy samolotu prezydenckiego. W miejscu tragedii zobaczyli poroniête krzakami i m³odymi
drzewami lotnisko wojskowe. Po³amana brzoza, o któr¹ uderzy³ polski samolot, stoi schylona nad katolickim i
prawos³awnymi krzy¿ami, postawionymi w miejscu katastrofy. Stoi schylaj¹c siê swoimi ga³êmi w pamiêæ o
ofiarach feralnego lotu. Niespodziewa-

ne spotkanie z naocznym wiadkiem
katastrofy samolotu oraz rozmowa z
nim pozwoli³a jeszcze bardziej odczuæ
ból utraty. Po z³o¿eniu wieñców i zapaleniu zniczy przed pomnikiem ofiarom katastrofy lotniczej uczestnicy
wycieczki wspólnie z ks. Anatolem
Markowskim modlili siê za dusze zmar³ych. Na pok³adzie prezydenckiego samolotu by³o wielu przyjació³ rejonu solecznickiego. Wród nich p. prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciej P³a¿yñski, ks. Józef Joniec, Andrzej
Przewonik, sekretarz generalny Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
i wielu innych.
Z lotniska solczanie udali siê na
Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu,

gdzie s¹ pochowani polscy jeñcy, którzy zginêli z r¹k stalinowskich zbrodniarzy w 1940 roku. Ich pamiêæ
uczczono sk³adaj¹c wieñce, zapalaj¹c
znicze i modl¹c siê za ich zbawienie.
Na murze otaczaj¹cym cmentarz s¹
wypisane tysi¹ce nazwisk polskich oficerów, lekarzy, prawników, nauczycieli, policjantów, którzy stanowili
wiêkszoæ wród ofiar. Niema³a czêæ
poleg³ych pochodzi³a z Wileñszczyzny.
Wyjazd do Katynia zosta³ zorganizowany przez oddzia³ rejonowy ZPL
przy wsparciu finansowym ze strony Fundacji Pomoc Polakom na
Wschodzie Senatu RP.
Andrzej Ko³osowski
Fot. Marzena Juchniewicz
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ZPL

Ludzie, na których zawsze mo¿na liczyæ

Ko³o ZPL w Taboryszkach powsta³o na prze³omie lat 1989 
1990. Jego pierwsza prezeska
Helena Komolubio, nauczycielka
jêzyka polskiego, patriotka polskiej mowy i tradycji, zgromadzi³a wokó³ siebie prawdziwych
spo³eczników i krzewicieli ducha
polskoci. Do pracy zabra³o siê
oko³o 50 osób. Podstawowym
celem dzia³alnoci by³o krzewienie jêzyka polskiego i kultury
wród spo³ecznoci lokalnej,
odrodzenie polskich tradycji,
poznawanie historii i troska o
miejsca pamiêci narodowej.

O

d roku 1996 sterowanie ko³em
przejê³a Maria Bogdziewicz.
wie¿o upieczona nauczycielka klas
pocz¹tkowych bez tremy i z zapa³em
rzuci³a siê w wir pracy. Do dzi kontynuuje dzie³o swej poprzedniczki i stawia czo³a nowym wyzwaniom. Trzon
obecnego ko³a, które liczy 31 cz³onków, stanowi¹ nauczyciele i pracownicy szko³y, a tak¿e byli uczniowie i
ich rodzice. G³ównym zadaniem dnia
dzisiejszego jest promocja taboryskiej
placówki owiatowej, która jest jednoczenie orodkiem nauki i kultury.
To tu odbywaj¹ siê wszystkie imprezy
i wiêta. Maj¹c na celu integracjê mieszkañców, cz³onkowie ko³a organizuj¹
spotkania bo¿onarodzeniowe, Zapusty,
wiêto Wsi. Zawdziêczaj¹c zaanga¿owaniu dyrektora szko³y Tadeusza
¯ygiela i nauczycielek Haliny Mi³osz,
.
Oksany Zagurskiej, Rus³any Tumiene
imprezy staj¹ siê prawdziw¹ atrakcj¹
i magnesem przyci¹gaj¹cym ludnoæ.
Oczkiem w g³owie spo³eczników
jest muzeum malarki ludowej .p.
Anny Krepsztul, które siê mieci w
budynku szkolnym.  Prawdziwym
szczêciem jest, ¿e Ziema Taboryska
wyda³a na wiat tak wybitn¹ osobowoæ  mówi Maria Bogdziewicz. 
Co prawda Pani Anna nie by³a cz³onkini¹ ZPL, ale by³a wybitnym wzorem naszej polskoci, krzepkiego ducha, godnym naladowania. W celu
upamiêtnienia s³ynnej malarki cz³onkowie ko³a powo³ali wspólnotê
wiejsk¹ Taboryszki jak malowane,
której celem jest przekazywanie nastêpnym pokoleniom wartoci i sposobu ¿ycia za przyk³adem artystki. W
tym celu zrodzi³ siê projekt rozsze-
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rzenia muzeum o jeszcze jedn¹ salê
dla ekspozycji robótek rêcznych Pani
Anny. 12 padziernika minê³a 4. rocznica mierci Anny Krepsztul.
Obok troski o niezm¹cony duch
polskoci ZPL-owcy podejmuj¹ dzia³ania prorodowiskowe, maj¹ce na
celu edukacjê ekologiczn¹ m³odzie¿y.
Co roku uczniowie uczestnicz¹ w
ró¿norodnych akcjach sprz¹tania okolicy. Z inicjatywy nauczycielek i
mieszkanki Taboryszek Mi³dy Koz³owskiej w szkole odby³ siê pokaz
mody ekologicznej. Udowodniono
nim, jak po¿yteczny i piêkny mo¿e byæ
strój z papierków od cukierków, z
dysków CD, folii i opakowañ po chipsach. Pomys³ by tak udany, ¿e z pokazem objechano inne szko³y rejonu.
Ko³o ma wielu przyjació³ w Polsce. Od dawna trwa wspó³praca z
gmin¹ Juchnowiec Kocielny w Bia³ymstoku. Przyjacielskie kontakty owocuj¹ konkretn¹ pomoc¹. Bia³ostocka
gmina ufundowa³a tablicê pami¹tkow¹
b³. Ksiêdza Micha³a Sopoæki, która zosta³a zawieszona w taboryskim kociele
oraz popiersie Anny Krepsztul. M³odzi
mieszkañcy Taboryszek maj¹ mo¿liwoæ zwiedzania najbardziej uroczych
zak¹tków Polski.
Ko³o przyjani siê równie¿ z Zespo³em Szkó³ Zawodowych Nr.6 w Bia³ymstoku. Czêste spotkania m³odzie¿y
i nauczycieli sprzyjaj¹ wymianie dowiadczenia i zg³êbianiu wiedzy o kulturze i historii Polski.
Sukces dzia³alnoci ko³a polega na
aktywnoci i zaanga¿owaniu jego
cz³onków. Dziêki pomys³owoci
miejscowych rolników oraz Janiny
Mocian i Krystyny Po³oñskiej, Ta-

boryszki co roku s¹ prezentowane na
wiêcie rejonowych Do¿ynek w Solecznikach i Zielnej w Turgielach.
Panie Danuta Markiewicz i Danuta
Kropa na Wielkanoc szykuj¹ dzieciom
s³odkie niespodzianki w postaci czekoladowych jajek i innych ³akoci. Panowie Niko³aj Zagurski i Aleksander
Wiersza³owicz pomogli przy odbudowie terytorium dooko³a szko³y, zapewniaj¹c niezbêdne do tego materia³y budowlane. Edward Zieniewicz
sprezentowa³ uczniom placówki narty, aby mog³y aktywnie spêdzaæ zimowe popo³udnie.
Priorytetem ko³a jest zjednywanie
do dzia³alnoci w Zwi¹zku. Udaje siê.
Szczególnie anga¿uj¹ siê m³ode rodziny. Natalia i Eugeniusz Stawarukowie,
Wies³awa i Artur Turo, Natalia i Artur
Szczerbo, Rus³an i Ludmi³a Kolendo
 m³ode ma³¿eñstwa, które aktywnie
dzia³aj¹ i uczestnicz¹ we wszystkich
imprezach pod auspicjami ZPL.
Po raz pierwszy w roku bie¿¹cym
organizowano spotkanie abiturientów
szko³y w Taboryszkach. Sta³o siê ono
mo¿liwe dziêki Ryszardowi £awcelowi, Francowi Zdoñczykowi i rejonowemu oddzia³owi ZPL. Czas
up³yn¹³ w atmosferze mi³ych wspomnieñ z lat szkolnych.
Stara gwardia ko³a  pañstwo
Komolubio, Marianna Giniewicz, Tadeusz i Jadwiga ¯ygielowie  nie jest
w stanie spoczynku. Dzia³a i doradza
m³odzie¿y.
Ko³o ZPL w Taboryszkach nie jest
liczne, ale dzia³aj¹ w nim ludzie, na
których mo¿na zawsze liczyæ.
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. archiwum

ZPL
Zawiszañce zas³uguj¹ na
osobne, wyj¹tkowe miejsce w
historii Zwi¹zku Polaków na Litwie. To tu w 1988 roku zapad³a decyzja o powo³aniu rejonowego oddzia³u ZPL. To tu odby³y siê obrady omioosobowej
grupy inicjatywnej w sk³adzie:
Zdzis³aw Palewicz, Zofia Griaznowa, Józef Rybak, Regina
Buæko, Stanis³aw Dawlidowicz,
Irena Szabliñska, W³adys³aw
Rakowski, Weronika Duchniewicz, która zapocz¹tkowa³a
dzia³alnoæ polskiej organizacji
spo³ecznej w rejonie.

Symbioza m³odoci
i dowiadczenia

N

ic wiêc dziwnego, ¿e jedno z
pierwszych kó³ lokalnych powo³ano w³anie w Zawiszañcach. Jego
pierwszym prezesem by³ Stanis³aw
Dawlidowicz. Ko³o dzia³a³o przy
przedszkolu, póniej przy przedsiêbiorstwie techniki rolniczej, nastêpnie przy szkole, a¿ ponownie wróci³o na bazê przedszkola. Nie zwa¿aj¹c na zmianê miejsca lokalizacji nie
ulega³y zmianie podstawowe cele 
odrodzenie polskoci, kultury i tradycji. Pierwszy sukces odnotowano ju¿ po roku dzia³alnoci. Zawdziêczaj¹c aktywnej postawie prezesa i cz³onków ko³a w szkole, w
której dot¹d by³y jedynie rosyjskie
klasy, pojawi³a siê pierwsza klasa z
polskim jêzykiem nauczania, w
przedszkolu  polska grupa. Po
odejciu pana Dawlidowicza kierowanie ko³em przejê³a pani Helena Nikipirowicz. Trwa³a na stanowisku
do 2007 roku pe³na wizji i pomys³ów na ¿ycie. W tym okresie zrodzi³a siê tradycja wspólnego op³atka, obchodów wi¹t wielkanocnych.
Od 1992 roku w przedszkolu wprowadzono tradycjê wiêta Babci i
wiêta Dziadka, s³u¿y³y one i dalej
s³u¿¹ integracji ca³ej wspólnoty.
Obecnie prezesk¹ ko³a jest Irina
Dawlidowicz  kierowniczka przedszkola i prywatnie synowa pierwszego prezesa, pana Stanis³awa.  Nale¿y do nas 13 osób: pracowniczki
przedszkola i m³odzie¿  mówi pani
Irina.  Jestemy maksymalnie w³¹czeni w ¿ycie spo³ecznoci. Zawiszañce zamieszkuje blisko 600 osób.
Przedszkole, po zamkniêciu szko³y
podstawowej, pozosta³o jedynym
orodkiem kultury. Pani prezes nie

ukrywa, ¿e jej ¿ycie zawodowe i
dzia³alnoæ spo³eczna s¹ to dwie uzupe³niaj¹ce siê nawzajem formy. To
samo mo¿e powiedzieæ o cz³onkiniach swego ko³a. Praca w polskim
przedszkolu to nauczanie dzieci poprawnego jêzyka polskiego, przybli¿anie kultury i tradycji polskiej, zachêcanie poznawania wiata na ró¿ne sposoby.  Nie jest tajemnic¹,
¿e mieszkamy w rodowisku wielonarodowociowym  odnotowuje prezeska.  Na co dzieñ mamy
do czynienia z mieszanymi rodzinami. Czêstokroæ takie rodziny
maj¹ dylemat do jakiego przedszkola, b¹d szko³y ma pójæ ich milusiñski. Jestemy po to, by jak najlepiej zaprezentowaæ walory naszej
placówki, by delikatnie, ale przekonywuj¹co wyt³umaczyæ, jakie
perspektywy ma przed sob¹ dziecko, które ukoñczy³o polsk¹ placówkê owiatow¹. Dlatego za podstawê naszej dzia³alnoci uwa¿am sta³y kontakt z rodzicami i pracê z
dzieæmi  dodaje. W tym celu w
przedszkolu co roku odbywa siê
Tydzieñ Polski  tradycyjna listopadowa impreza jest skierowana nie
tylko do dzieci, ale i do rodziców i
dziadków. Tydzieñ Jêzyka Polskiego odbywa siê w maju. Wielkim zainteresowanie cieszy siê równie¿
Tydzieñ Legendy Polskiej.  Misj¹

naszego ko³a jest krzewienie polskoci w ró¿nej postaci, na ró¿ne sposoby. Wszystkie pomys³y i ka¿dy
moment dla osi¹gniêcia tego celu s¹
dobre  uwa¿a Irina Dawlidowicz.
Do ko³a ZPL w Zawiszañcach
nale¿¹ Polacy, Rosjanie i Bia³orusini.
Pani prezes z ogromnym szacunkiem
i wdziêcznoci¹ wymienia swe
wspó³pracowniczki i jednoczenie
towarzyszki dzia³alnoci: Wies³awê
Ryncewicz, Marinê Jankowsk¹,
Walentynê Czepulionis, Lucjê Sinkiewicz, Jolantê Or³ow¹ oraz Irenê
Szczerbo. Stanowi¹ fundament ¿ycia
spo³ecznego w kole i w miejscowoci. W kole dzia³a równie¿ m³odzie¿:
Greta Siedlecka, Sylwia Dawlidowicz
i Miros³aw Dawlidowicz (dzieci pani
prezes), Dariusz Borkowski, Ludmi³a
Czepulonis oraz Swiet³ana Czepulonis.  Kochamy m³odzie¿, ona siê nam
odwzajemnia i jest nam bardzo pomocna  mówi prezeska.  Wiadomo jak to m³odzi. S¹ bardziej sk³onni
do migracji. Jedni wyje¿d¿aj¹, drudzy wracaj¹, ale zawsze pamiêtaj¹ o
cz³onkostwie w ZPL. Oni dziel¹ siê
z nami zasobami swej m³odocianej
energii, my z nimi zasobami swego
dowiadczenia. Wspólnie tworzymy
zgrany zespó³, który wiele potrafi 
mówi pani prezes.
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. archiwum
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RELIGIA

MI£OSIERDZIE BO¯E
wiêta siostra Faustyna jest darem Boga dla wspó³czesnego
cz³owieka. Jej misja polega na przypominaniu prawdy o Bogu
bogatym w mi³osierdzie (por. Ef 2,4). Mi³osierdzie jest najwiêkszym przymiotem Boga (por. nr 301).

W

Starym Testamencie okrelano
je trzema terminami: rahamim,
hesed oraz hanan. Rahamim pochodzi
od rehem, które oznacza ³ono matczyne. Mi³osierdzie obdarza wiêc
¿yciem, rodzi cz³owieka na nowo.
Rahamim wyra¿a tak¿e wnêtrznoci
Boga. W Dzienniczku czytamy: wiêto
Mi³osierdzia wysz³o z wnêtrznoci moich [...] (nr 699). Mi³osierdzie opisuje
zatem mi³oæ najg³êbsz¹, spontaniczn¹,
tak¹, jak¹ matka ma wzglêdem swego
niemowlêcia. Rahamim nie kieruje siê
zas³ug¹ cz³owieka, jest ca³kowicie darmowe. Najpe³niej objawia siê w przebaczaniu grzechów i w wybawianiu z
niebezpieczeñstw. Ka¿dy cz³owiek jest
objêty Bo¿ym mi³osierdziem (por. Ps
145(144),9). Nikt nie powinien ulec
pokusie, ¿e nie ma prawa do mi³osierdzia. Jest ono bowiem tak wielkie, ¿e:
[...] przez ca³¹ wiecznoæ nie zg³êbi go
umys³, ani ludzki, ani anielski (nr 699).
W La Salette nawróci³ siê cz³owiek,
który uwierzy³ w darmow¹ mi³oæ.
Zapytany o powód radykalnej zmiany
postêpowania, odpowiedzia³, ¿e znalaz³ siê na ustach Maryi, chocia¿ w
ogóle na to nie zas³u¿y³. Dowiadczy³
mi³osierdzia  darmowej mi³oci. By³
to ojciec Maksymina  ch³opca, który
by³ wiadkiem objawienia Maryi w
1846 r. we francuskich Alpach.
Odmianê mi³osierdzia wyra¿a tak¿e s³owo hesed. Od jego rdzenia pochodzi s³owo chasydzi  czyli mi³uj¹cy, pobo¿ni. W jêzyku potocznym
hesed oznacza zjednoczenia ma³¿eñskie. W Biblii natomiast wyra¿a niezwyk³¹ mi³oæ Boga, który siê jednoczy z cz³owiekiem. Tê intymnoæ z
Bogiem bardzo g³êboko prze¿ywa³a
siostra Faustyna. W Dzienniczku czytamy jej wyznanie: Czujê, jak Twe serce
w mej piersi bije [...] (nr 1286). Dar
zjednoczenia siê z Bogiem staje siê
tak¿e naszym udzia³em. Jezus jednoczy siê z nami, gdy spo¿ywamy Jego
Cia³o (por. J 6,56).
Kolejnym s³owem opisuj¹cym mi³osierdzie jest hanan  zmi³owaæ siê.
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W jêzyku potocznym oznacza ono
pochylenie siê pana nad s³ug¹. By³
to znak ³aski dla s³ugi. W Biblii hanan
objawia pochylenie siê Boga nad cz³owiekiem. Dziêki Jego zni¿eniu, cz³owiek zostaje nape³niony ³ask¹. Siostra
Faustyna zauwa¿a, ¿e: Wielki i niepojêty jest majestat Jego, a ¿e siê tak zni¿a ³askawie ku nam, jest to przepaæ
mi³osierdzia Jego... (nr 1131).
Nasze grzechy wykopa³y przepaæ
miêdzy nami a Bogiem (por. Iz 59,2).
Ten niemo¿liwy do pokonania dla nas
dystans wype³ni³o Bo¿e mi³osierdzie.
Hanan zawiera w sobie ³askê  hebrajskie hen. £aska jest wdziêkiem,
piêknem. W czasie Eucharystii modl¹c siê wezwaniem: Panie zmi³uj siê
nad nami  prosimy, by Pan pochyli³
siê i nape³ni³ nas ³ask¹, czyli obdarzy³
wewnêtrznym piêknem.
Równie¿ rabini podkrelali wielkoæ Bo¿ego mi³osierdzia. Uwa¿ali, ¿e
wiat jest s¹dzony przez ³askê, a Bóg
jest tak mi³osierny, ¿e choæby 999
anio³ów wiadczy³o o winie cz³owieka, a tylko jeden stan¹³by w jego obronie  to Bóg przechyli³by szalê na korzyæ tego, który usprawiedliwia. Nie
pozwoli siê bowiem przecign¹æ w
mi³osierdziu. Dlatego te¿ siostra Faustyna zachêca nas, aby nasze s¹dy by³y
zawsze ³agodne (por. nr 720).
Rabini podkrelali równie¿, ¿e w
Bogu jest mi³osierdzie i sprawiedliwoæ. Ilustrowali tê prawdê opowiadaniem o królu, który mia³ puste naczynia i rzek³: Jeli wlejê do nich
wrz¹c¹ wodê  pêkn¹, jeli za nape³niê lodowat¹  wówczas skurcz¹
siê. Zmiesza³ wiêc wrz¹c¹ wodê z
zimn¹. Rabini wyprowadzali st¹d
wniosek, ¿e jeliby Bóg stworzy³
wiat, kieruj¹c siê tylko mi³osierdziem
 grzechy mno¿y³yby siê nieustannie.
Jeliby za stworzy³ go, bacz¹c jedynie na sprawiedliwoæ  nie móg³by
przetrwaæ. Dlatego te¿ Bóg postanowi³ powo³aæ go do istnienia przez mi³osierdzie i sprawiedliwoæ.
Mi³osierdzie Bo¿e jest niezwykle

atrakcyjne. Dzia³a jak magnes, nieustannie poszukuje cz³owieka. Pan
Jezus poucza³ siostrê Faustynê: [...]
w ka¿dej duszy dokonywam dzie³a
mi³osierdzia, a im wiêkszy grzesznik,
tym ma wiêksze prawa do mi³osierdzia mojego (nr 723).
Dowiadczenie ludzkie potwierdza
tê prawdê. W czasie rekolekcyjnej spowiedzi, Bóg przyspieszy³ drogê do pojednania pewnej utykaj¹cej kobiecie,
która przez wiele lat nie korzysta³a z
sakramentu pokuty i mia³a obawy, jak
to bêdzie... Ksi¹dz, widz¹c j¹ z konfesjona³u, od razu wyszed³ jej naprzeciw
i wyspowiada³ poza kolejnoci¹...
Ka¿dy cz³owiek potrzebuje mi³osierdzia. Bóg za pragnie wylewaæ je
na dusze ludzkie (por. nr 1074).
Atakuj¹ nas pokusy, aby nie przebaczaæ. Odk³adamy przebaczenie na
potem. Tymczasem potem jest najbli¿szym krewnym s³owa nigdy. Niekiedy pielêgnujemy w sercu uprzedzenia. Jeszcze nie spotkalimy jakiej osoby, a ju¿ mamy wyrobion¹ opiniê na jej
temat. Szukamy równie¿ swojej chwa³y, chcemy byæ w centrum uwagi innych. Nie lubimy pozostawaæ w cieniu. Mi³osierdzie jest najskuteczniejszym
antybiotykiem na nasze schorzenia.
Mi³osierdzie  jak uczy Jan Pawe³
II  otwiera siê dwoma kluczami:
Tego, który jest mi³osierny i tego, kto
mi³osierdzia potrzebuje. Pierwszy
klucz jest zawsze dla nas dostêpny:
Powiedz grzesznikom, ¿e zawsze czekam na nich, ws³uchujê siê w têtno
ich serca, kiedy uderzy dla mnie (nr
1728). Drugi za klucz jest zale¿ny
od nas, czy rzeczywicie otworzymy
siê na ³askê i uznamy siê za grzeszników. Poprzez wiêt¹ siostrê Faustynê Chrystus mówi nam, bymy nie
bali przyznaæ siê do naszych win: [...]
zachêcaj dusze do wielkiej ufnoci w
niezg³êbione mi³osierdzie moje. Niechaj siê nie lêka do mnie zbli¿yæ dusza s³aba, grzeszna, a choæby mia³a
wiêcej grzechów ni¿ piasku na ziemi,
utonie wszystko w otch³ani mi³osierdzia mojego (nr 1059).
Nasza s³aboæ przyci¹ga mi³osierdzie
Bo¿e. Bóg docenia to, ¿e ¿yjemy w wewnêtrznej prawdzie. P³omienie litoci nie
przestaj¹ Go paliæ (por. nr 1190). Pozwólmy ogarn¹æ siê ich ¿arem.
Mi³osierdzie Bo¿e, najwiêkszy przymiocie Boga  ufam Tobie (nr 949).
Ks. dr Stanis³aw Witkowski MS

NASZE KOCIO£Y
Niniejszym artyku³em zapowiadamy now¹ rubrykê Nasze kocio³y. Zapraszamy Czytelnika do zwiedzania wi¹tyñ, znajduj¹cych siê na terenie rejonu solecznickiego, poznawania historii za³o¿enia, fundatorów oraz dziejów na
przestrzeni wieków. Na pocz¹tek udajemy siê do Rudnik,
do kocio³a pod wezwaniem wiêtej Trójcy. Artyku³ zosta³
napisany na podstawie danych zawar tych w pracy magisterskiej Ireny Nawickiej.

Koció³ w Rudnikach
Ka¿d¹ historiê poznajemy na podstawie róde³. O kociele w Rudnikach pisali polscy i litewscy historycy: w swych pracach wymieniali fakty historyczne, opisywali wystrój kocio³a, ikonografiê. Do naszych czasów dotrwa³y tylko nieliczne dokumenty i kroniki. Historiografia wi¹tyni jest wiêc sk¹pa, oparta na tekstach o niedu¿ej objêtoci, artyku³ach
i fragmentach kronik.
ród³a pisemne wskazuj¹ trzy kontrowersyjne daty za³o¿enia kocio³a 
1511, 1611 i 1614. Po dokonaniu dog³êbnej analizy mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e pierwszy koció³ zbudowany
by³ w 1511 roku. Jego fundatorami byli
Zygmunt Stary i jego ma³¿onka królowa Bona Sforza. Kolejne daty powinno siê raczej kojarzyæ z latami nadania
kocio³owi przywilejów przez Zygmunta Wazê. Brak pisemnych wiadectw na temat duchowieñstwa, dzia³alnoci codziennej i gospodarczej kocio³a w XVI wieku, jak te¿ wygl¹du
zewnêtrznego i wyposa¿enia wnêtrza
wi¹tyni. Przyjête kanony stanowi³y
jednak, ¿e wi¹tynia ma byæ budowana na wzgórzu, mieæ kszta³t prostok¹tny i jedn¹ zakrystiê po prawej stronie. Dach zwykle miewa³ dwie wie¿yczki z krzy¿ami. ród³a pochodz¹ce z XVII wieku donosz¹ wspó³czesnym nazwiska proboszczów parafii.
Byli to ks. Miko³aj Pusowicz, ks. Franciszek Grzejcewski, ks. Karol Witkowski, ks. Walentynowicz i ks. Jan Sarbski. W onych czasach nadal budowano kocio³y o kszta³cie prostok¹ta, z
jedn¹ naw¹ i zakrysti¹ po prawej stronie o³tarza. Wystrój wnêtrza by³ skromny  ciany i sufit malowano na ró¿ne
kolory, wyj¹tkowo dekorowano freskami. Bardziej bogato wygl¹da³ o³tarz
i ambona. W XVII wieku Rudniki znalaz³y siê na skrzy¿owaniu wojen i napaci wojsk rosyjskich i szwedzkich.

Koció³ w Rudnikach bardzo ucierpia³
wskutek dzia³añ wojennych. Wed³ug
ró¿nych róde³ w 1655 roku wi¹tynia sp³onê³a, podpalona przez Moskali,
b¹d przez Szwedów. Na prze³omie
XVII - XVIII wieków wi¹tynia by³a
w stanie op³akanym. wiadcz¹ o tym
choæby wpisy do ksiêgi inwentaryzacyjnej, któr¹ w 1741 r. na rozkaz biskupa Micha³a Jana Zienkiewicza sporz¹dzi³ ówczesny proboszcz parafii
Antoni Leniewski. Oko³o 1768 roku
biskup Toczy³owski przyzna³ starocie
Miêdzyrzecza 300 talarów na budowê
nowego kocio³a. Budowa trwa³a 7 lat
i prawie dobieg³a koñca, gdy w 1775
roku budynek wi¹tyni zosta³ zniszczony przez silny huragan. W tym¿e roku
budynek dawnego kocio³a doszczêtnie strawi³ kolejny po¿ar. W 1779 r. rozkazem biskupa Toczy³owskiego parafia rudnicka zosta³a przeniesiona do kaplicy ksiê¿y Bernardynów, która znajdowa³a siê w odleg³oci po³owy mili od
Rudnik ( obecnie wie ¯egaryno). W
ten sposób kaplica sta³a siê tymczasowym przytu³kiem parafian do czasu, a¿
w 1790 roku stan¹³ nowy koció³ ufundowany przez starocinê Miêdzyrzecza
Helenê D¹browsk¹. Tego samego roku
wikary Katedry Wileñskiej Maciej Szatyñski powiêci³ koció³ pod wezwaniem wiêtej Trójcy, który przetrwa³ w
tym kszta³cie do dnia dzisiejszego.
Koció³ katolicki prowadzi³ dzia-

³alnoæ charytatywn¹, poprzez udzielanie przytu³ku ludziom starszym, samotnym, schorowanym. Z inwentarza z roku 1741 wynika, ¿e podobny
przytu³ek prowadzono przy kociele
rudnickim. Niestety nie zosta³o wskazane dok³adne miejsce jego lokalizacji. Z póniejszych kronik wynika, ¿e
przy kociele by³a plebania oraz piekarnia. Koció³ mia³ dzwony, liczba
których jest nieznana.
Ludzie starsi opowiadaj¹, ¿e w
okresie I wojny wiatowej przy kociele rudnickim by³a dzwonnica, a w
niej trzy dzwony  jeden du¿y i dwa
ma³e. Podanie g³osi, ¿e ratuj¹c dzwony przed Rosjanami i Austriakami (jedni wywozili dzwony w g³¹b Rosji, inni
przetapiali na amunicjê), dwa mniejsze dzwony zdemontowano i ukryto
u gospodarzy, du¿y za dzwon zatopiono w zatoce Mereczanki. Póniejsze próby wydobycia dzwonu nie powiod³y siê, gdy¿, jak powiadaj¹ ludzie,
zatoka ma podwójne dno i powierzone jej skarby chroniæ potrafi.
Dzisiaj w dzwonnicy rudnickiej
bij¹ trzy inne dzwony. Jednak ¿yje w
rudniczanach nadzieja, ¿e wróci stary dzwon, aby zwiastowaæ wiatu, i¿
mieszkañcy miejscowoci potrafi¹
zadbaæ o symbole wiary oraz swoj¹
spuciznê narodow¹.
Opr. Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. Andrzej Ko³osowski
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ROZMAITOCI
Przyjmujemy orêdzie Chrystusa, jako ubodzy i pokorni grzesznicy. Odpowiadaj¹c na nasze pytanie: Nauczycielu  gdzie mieszkasz?, Chrystus zwraca siê do nas z wezwaniem: pójdcie, a zobaczycie; w Krzy¿u ujrzycie
chwalebny znak odkupienia wiata, mi³uj¹cej obecnoci ¿ywego Boga. Chrzecijanie zrozumieli, ¿e to Krzy¿ panuje
nad histori¹, i dlatego umiecili krucyfiksy w kocio³ach i przy drogach albo nosz¹ je na piersi. Krzy¿, bowiem jest
prawdziwym znakiem obecnoci Syna Bo¿ego; w tym znaku objawia siê Odkupiciel wiata
Jan Pawe³ II, Przemówienie podczas XII DM (Pary¿, 24.08.1997)

KRZY¯  CZÊCI¥ TO¯SAMOCI EUROPEJCZYKÓW

Jak¿e czêsto s³yszymy b¹d mówimy, ¿e Europa to kontynent chrzecijañski. To tu powstawa³y pierwsze kocio³y, zakony czy sanktuaria.
To z Europy S³owo Bo¿e przenosi³o
siê na inne kontynenty. Tylko tu, w
Europie, przed wiekami, s³owo papie¿a mia³o tak¹ sam¹ wartoæ jak
s³owo króla. A dzi? Czy s³uchamy
s³ów papie¿a z takim samym entuzjazmem jak wypowiedzi prezydentów b¹d premierów? Czy prowadzimy dyskusje o tym, co dzi powiedzia³ do nas papie¿? Nie. Dzi
modne s¹ dyskusje i bie¿¹ca znajomoæ wypowiedzi przywódców
pañstw. Media katolickie nikn¹ w
oceanie prasy laickiej, która je¿eli
ju¿ co napisze o Kociele, to zazwyczaj jest oszczerstwem.

WYROK GODNY WSTYDU
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Potwierdzeniem coraz bardziej
laickiego charakteru kontynentu
chrzecijañskiego jest wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka z 3 listopada 2009 roku. Trybuna³ orzek³, ¿e wieszanie krzy¿y w

MIESIÊCZNIK SOLECZNIKI
Redaktor wydania:
Bo¿ena Lenkiewicz
Wydawca:
Solecznicki Oddzia³ Rejonowy
Zwi¹zku Polaków na Litwie

Soleczniki

16

klasach szkolnych to naruszenie prawa rodziców do wychowania dzieci
zgodnie z w³asnymi przekonaniami
oraz wolnoci religijnej uczniów.
Sk¹d taki wyrok? Otó¿ sprawê do Trybuna³u skierowa³a W³oszka fiñskiego
pochodzenia Soile Lautsi Albertin, która
w 2002 r. wyst¹pi³a do kierownictwa
szko³y uczêszczanej przez jej dwoje
dzieci o usuniêcie z klasy krzy¿a w imiê
wieckiego charakteru pañstwa. S¹dy
w³oskie wszystkich instancji odmówi³y jej racji. Apelacjê do Trybuna³u
wnios³y te¿ pañstwa, miêdzy innymi
W³ochy i Polska.

PRZEWA¯Y£ ROZS¥DEK

Wtedy te¿ powsta³a na portalu
spo³ecznociowym facebook grupa pod nazw¹ Nie zdejmê krzy¿a.
Na dzieñ dzisiejszy ponad 9000 osób
popar³o tê inicjatywê. Chrzecijanie w
wiecie wirtualnym g³ono siê opowiedzieli za pozostawieniem krzy¿y.
Mo¿na by³o równie¿ us³yszeæ g³os
poparcia w niektórych mediach laickich, chocia¿by przez samo wyemitowanie apelu papie¿a Benedykta XVI,

Adres do korespondencji: ul. Wileñska 48
(siedziba Oddzia³u Rejonowego ZPL)
LT-17116 Soleczniki
tel.: +370 662 83 499
e-mail: soleczniki@wp.pl
Nak³ad: 1500

czy licznych biskupów w³oskich i
polskich. Na szczêcie sêdziowie
Trybuna³u odpowiedzieli pozytywnie na apelacjê licznych pañstw i w
marcu 2011 roku wydali ostateczny
wyrok: Krzy¿e mog¹ wisieæ w szko³ach publicznych. Drugi wyrok jest
potwierdzeniem, ¿e krzy¿, a przez
to i chrzecijañstwo, jest czym naturalnym w Europie. Jest czêci¹ jej
to¿samoci.

W PARAFII
SOLECZNICKIEJ STANÊ£Y
NOWE KRZY¯E

W solecznickiej parafii mieszkañcy kilku wsi postawili nowe krzy¿e.
Na przeci¹gu kilku tygodni ksi¹dz proboszcz Witold Zuzo oraz ksi¹dz Marek G³adki powiêcili krzy¿e we wsi
Nowokiemie, Trybañce, Trybañce 
Maj¹tek oraz w Karolinie. Krzy¿e stanê³y w miejscach starych krzy¿y, nieraz ju¿ mocno dowiadczonych przez
warunki atmosferyczne i czas.
 Mê¿czyni z naszej wsi sami
zrobili ten drewniany krzy¿. Balimy
siê, ¿e ten stary kiedy po prostu
upadnie, mia³ ponad 100 lat  mówi
mieszkanka wsi Nowokiemie.
Równie¿ w niedzielê 30 padziernika w Solecznikach na skrzy¿owaniu ulic Zielonej i Plento zosta³ powiêcony kolejny krzy¿, którego fundatorem jest Feliks Szczykno.
Media grzmi¹ o laickoci pañstw,
czêsto oskar¿aj¹c i obra¿aj¹c Koció³. Ale przyk³adem kilku wsi z
parafii solecznickiej, mo¿na mia³o
stwierdziæ, ¿e zanim zwykli, proci
ludzie bêd¹ stawiaæ krzy¿e przy drogach i we wsiach, nikt i nic nie zniszczy tego, co jest po prostu wiar¹ w
obecnoæ ¿ywego Boga.
Katarzyna Biersztañska
Fot. autorka
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