Grudzieñ 2011

Soleczniki

1

S£OWO WSTÊPNE

O niespe³nionych intencjach

SPIS TRECI

Koniec roku zaskoczy³ niespodziewanie ³agodn¹, wrêcz wiosenn¹
pogod¹. Nie doczekalimy siê ani srogich mrozów, ani niegu. Wydaje siê,
¿e sama matka natura chce zatrzymaæ czas, by ludzie przed nadejciem
nowego 2012 roku, dokoñczyli to, o
co starali siê przez ca³y rok.
Przez niemal ca³y 2011 rok bylimy wiadkami b¹d uczestnikami
trójstronnego dialogu pomiêdzy
mniejszoci¹ polsk¹ na Litwie, w³adzami litewskimi i Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej. Wrzeniowa wizyta premiera Donalda Tuska pos³u¿y³a dononym sygna³em dla oficjalnego Wilna, ¿e cierpliwoæ Warszawy w sprawie przestrzegania przez
Litwê Traktatu o Przyjaznych Stosunkach i Dobros¹siedzkiej Wspó³pracy, podpisanego jeszcze w 1994
roku, koñczy siê. Powy¿sza umowa,
w za³o¿eniu powinna by³a regulowaæ
i zabezpieczaæ prawa mniejszoci polskiej na Litwie. Niestety tak siê nie
sta³o. Problemy pozosta³y nie rozwi¹zane. W ci¹gu 16 lat, z roku na
rok, targalimy na swoich barkach
ten worek problemów. Wygl¹da na
to, ¿e problemy te zabieramy ze sob¹
w nadchodz¹cy rok.
Przez kilka miesiêcy nad rozwi¹zaniem problemu o nazwie Ustawa
o owiacie pracowa³a grupa litewskich i polskich ekspertów. W tym
czasie litewskie w³adze owiatowe i
rodki masowego przekazu szeroko
nag³ania³y dane statystyczne wiadcz¹ce o rzekomo niskim poziomie
wiedzy absolwentów szkó³ polskich,
niewystarczaj¹cym poziomie znajomoci jêzyka litewskiego, problemach integracji w spo³eczeñstwie lin
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tewskim itd. Dane nie mia³y nic
wspólnego ze stanem rzeczywistym.
Zreszt¹ ich autorom chodzi³o nie o wiarygodnoæ, tylko o usprawiedliwienie
niez³omnej pozycji Litwy, któr¹ w licie do D. Tuska wyrazi³ jego litewski
odpowiednik premier A. Kubilius:
Ustawy o owiacie nie zmienimy.
Trudno by³oby uwierzyæ, ¿e polsko-litewska grupa ekspertów ds.
owiaty zdo³a osi¹gn¹æ zadowalaj¹ce
obydwie strony porozumienie. Pozycjê strony litewskiej wzmacnia decyzja polityczna koalicji rz¹dz¹cej, tworz¹cej aktualny rz¹d, strony polskiej
 spo³eczne poparcie widoczne w 60
tysi¹cach podpisów, zebranych w
obronie szkolnictwa polskiego na Litwie. Grupa robocza nie dosz³a do
¿adnego wspólnego mianownika. Nikogo to nie zdziwi³o. Strony zadeklarowa³y chêæ kontynuowania dalszych
konsultacji. Zapewne dojdzie do nowych rozmów w nastêpnym roku,
oby tylko ich wynikiem zosta³o podjêcie decyzji, która by s³u¿y³a interesom jak mniejszoci narodowych, tak
i pañstw litewskiego i polskiego.
W ci¹gu roku niemal bez przerwy
mo¿na by³o czytaæ i s³yszeæ o tym,

jak nasz rz¹d marzy o tym, by mniejszoci narodowe na Litwie, przede
wszystkim polska, zamieszka³a w
rejonach wileñskim i solecznickim,
integrowa³y siê w ¿ycie spo³eczne i
gospodarcze kraju. Mówiono o tym
z trybun sejmowych, rz¹dowych, na
³amach prasy i z ekranów telewizorów. Jednym s³owem, mówiono z
oddala, nie maj¹c zielonego pojêcia
o dzisiejszym dniu rejonu solecznickiego  jego postêpach nie tylko w
integracji krajowej i europejskiej, a
przede wszystkim umiejêtnym pozyskiwaniu unijnej pomocy finansowej, z czym spore trudnoci maj¹
rejony litewskie. Przyje¿d¿ajcie! Nie
tylko poka¿emy, a i nauczymy.
Wówczas byæ mo¿e w nastêpnym
roku bêdziemy mieli o jeden nierozwi¹zany problem mniej! Problem
braku zaufania i wiedzy!
Andrzej Ko³osowski

Szanowny Czytelniku!
Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku
¿yczymy Ci wi¹t spêdzonych w ciep³ej, rodzinnej atmosferze, daj¹cych radoæ i odpoczynek oraz wielu g³êbokich, radosnych prze¿yæ.
W Nowym 2012 Roku ¿yczymy, by by³ on czasem nowych wyzwañ
i spe³nienia wszystkich marzeñ. Niech towarzyszy Ci zdrowie, pomylnoæ losu i dobra energia, która doda si³ do tworzenia i realizacji
nowych planów i przedsiêwziêæ.
Redakcja miesiêcznika Soleczniki
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WYWIAD
Kolejny rok za nami, czas na jego podsumowanie. O rozliczenie 2011 r. poprosilimy mera rejonu solecznickiego
Zdzis³awa PALEWICZA.

Rok 2011 za nami. Mielimy
wiêcej powodów do radoci, czy do
zmartwienia?
Rok by³ bardzo udany pod wzglêdem rozwoju rejonu. Za ca³y okres
naszego zarz¹dzania  od 1995 r. 
zrobilimy najwiêcej. Mam na uwadze postêp we wdra¿aniu projektów
infrastrukturalnych, renowacjê placówek owiatowych i kulturalnych. Nie
zwa¿aj¹c na kryzys. W mijaj¹cym
roku nie tylko uda³o siê sfinalizowaæ
napoczête projekty, ale te¿ rozpocz¹æ
realizacjê nowych. Co do stanu gospodarczego jestem usatysfakcjonowany.
Warto odnotowaæ spadek stopy bezrobocia. Na koniec roku mamy 13
proc., gdy w okresie szczytu stanowi³o 18 proc. Jest to ogromny postêp,
zw³aszcza, ¿e statystyczny poziom
bezrobocia w kraju stanowi 10,6 proc.
Do walki z bezrobociem wykorzystywalimy wszystkie mo¿liwe sposoby.
Do realizacji projektów gospodarczych
zatrudnialimy przede wszystkim naszych mieszkañców. Borykamy siê z
problemem innej natury  ci¹gle brakuje nam wykwalifikowanej kadry,
praktycznie we wszystkich dziedzinach. Przykro, nie stanowimy tu wyj¹tku, czêæ m³odych ludzi wyje¿d¿a
za chlebem za granicê.
Co mo¿na uznaæ za najwiêkszy
sukces?
Ca³okszta³t, o którym powiedzia³em na pocz¹tku. Trudno jest wymieniæ co konkretnego. Jako ilustracjê
wykorzystam choæby dwa du¿e obiekty, które oddalimy do u¿ytku w grudniu: oczyszczalniê cieków w Ejszyszkach, oraz gruntownie wyremontowane szko³y w Dziewieniszkach. W dobie kryzysu istnieje du¿e zagro¿enie,
¿e plany mog¹ siê nie ziciæ. Przyczyny mog¹ byæ ró¿ne, od finansowych
pocz¹wszy. Za najwiêkszy sukces
uzna³bym wiêc to, ¿e uda³o siê zrobiæ
to co planowalimy, a nawet wiêcej.
W naszym rejonie wszystko funkcjonuje i to jest równie¿ sukces.
Czego nie uda³o siê dokonaæ?
Powiedzia³bym nieprawdê mó-

wi¹c, ¿e doznalimy jakiej pora¿ki.
To raczej zwykli mieszkañcy chc¹,
¿eby wszystko zosta³o uporz¹dkowane za jeden rok: droga, wodoci¹g,
kanalizacja. Oczywicie mo¿na ludzi
zrozumieæ, ale powinnimy te¿ mieæ
poczucie realiów i wspólnoty. Tego
czasami nam brakuje. Nie mo¿na jednym skiniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki uporz¹dkowaæ wszystko. Apelujê
wiêc do mieszkañców o cierpliwoæ
i solidarnoæ, która, wed³ug mnie,
polega na wiadomym podejciu do
problemu, do sprawy.
Lawirowanie w dobie kryzysu
gospodarczego i finansowego wymaga nie lada profesjonalizmu. Jak
siê udaje samorz¹dowi stawiæ czo³a wyzwaniom?
Jest trudno. Nie ukrywam tego.
Bud¿et jest zmniejszony. Pieniêdzy nie
wystarcza na wszystko, co ¿emy
zaplanowali. To, co udaje siê zrobiæ,
to w³anie dziêki naszej solidarnoci.
Kiedy poprosilimy o oszczêdzanie
rodków, to ka¿da placówka postara³a siê zaoszczêdziæ; kiedy poprosilimy o wyjcie na urlopy na w³asny
koszt, to ludzie zrobili to ze zrozumieniem. Chcemy byæ autentyczni, nie
owijaæ w bawe³nê. Staramy siê nie
tylko wy¿yæ i egzystowaæ. Pojawia
siê coraz wiêcej inicjatyw, propozycji, pisane s¹ nowe projekty. S¹ to
pozytywne oznaki oparte na zrozumieniu i wspó³pracy zespo³owej. Nie da
siê zrobiæ jednemu cz³owiekowi, je¿eli brak zrozumienia i poparcia. Owszem mamy trudne czasy. Je¿eli przyj¹æ pozycjê p³aczki, czy osoby gnêbionej, mo¿na siê za³amaæ. Nie zgodzê siê ze stwierdzeniem, ¿e samorz¹dy nie maj¹ nic do powiedzenia,
bowiem o wszystkim decyduje rz¹d.
Nieprawda, od nas wiele zale¿y. To
w³anie nasza niedostrzegalna dzia³alnoæ wyprowadzi kraj z kryzysu. Staram siê kszta³towaæ tak¹ wiadomoæ
moich wspó³pracowników. S¹dzê, ¿e
uda³o mi siê zgromadziæ wokó³ siebie
osoby o podobnych pogl¹dach i przekonaniach. Jednoczenie nie ukry-
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wam, ¿e oczekujê od nich jeszcze
wiêcej. Do samorz¹du przysz³o wielu m³odych, wykszta³conych ludzi.
Mamy dobry potencja³. To wszystko
daje wymierne efekty.
Jakie s¹ priorytety?
Chcemy przede wszystkim stworzyæ dobre warunki naszym dzieciom.
Chcemy, by chodzi³y do dobrej szko³y, przedszkola, by placówki by³y blisko. W naszym rejonie, pod tym
wzglêdem, warunki s¹ idealne. Praktycznie wszystkie placówki s¹ po remoncie. Dbamy równie¿ o poziom
nauczania, o do¿ywianie dzieci, o
urozmaicenie ich ¿ycia i zapewnienie
bezpieczeñstwa.
Nie samym chlebem cz³owiek
¿yje. Tu¿ po objêciu sterów rejonu
powiedzia³ Pan, ¿e wszystko, co
najlepsze w kulturze bêdzie w rejonie solecznickim. Jak udaje siê
realizowaæ ten postulat?
Sprawy kultury by³y, s¹ i bêd¹ dla
mnie priorytetem, bowiem poprzez
kulturê wspieramy swego ducha.
Mijaj¹cy rok by³ bardzo bogaty w
wydarzenia kulturalne. Wspólny wysi³ek samorz¹du, Centrum Kultury,
ZPL, szkó³, gmin i innych instytucji
znakomicie zaowocowa³. Mo¿na by
by³o wymieniæ wiele imprez, które
by³y naprawdê z wy¿szej pó³ki.
Mam z tego ogromn¹ satysfakcjê.
Wszystko nabiera nowej jakoci. Stale
poprawiamy infrastrukturê kulturalno
 sportow¹. Park z muszl¹ koncertow¹, kort, boisko w Solecznikach 
obiekty te zosta³y oddane do u¿ytku
jesieni¹ bie¿¹cego roku. Obecnie pra-
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WYWIAD
cujemy nad tym, by w roku nadchodz¹cym, od pocz¹tku wiosny, do pónej jesieni, zosta³y one wype³nione treci¹ i têtni³y ¿yciem.
Sytuacja polityczna w kraju nie
sprzyja, niestety, miejscowym Polakom. Pana przepis na przetrwanie tego trudnego okresu.
Trudno tu byæ oryginalnym. Niestety ka¿dy z nas odczuwa zagro¿enie. Jak go siê pozbyæ? Odpowiedzi
na to pytanie poszukuje siê w ca³ej
Europie, na ca³ym wiecie. Niestety
nie ma recepty na to, by po przebudzeniu jutro, nast¹pi³a wietlana przysz³oæ. Ka¿dy z nas na swój sposób
powinien te trudnoci prze¿ywaæ.
Moim przepisem jest wiersz Wojciecha M³ynarskiego Przetrwamy:
Dopóki zwyk³e, proste s³owa
nie wynaturz¹ siê ¿a³onie,
póki pokrêtna nowomowa
zakalcem w ustach nie wyronie,
dopóki prawdê nazywamy,
nieustêpliwie æwicz¹c wargi,
w mowie Mi³osza, w mowie Skargi 
przetrwamy
Jeli chodzi o sprawê polsk¹, to nie
zwa¿aj¹c na nic, powinnimy zachowaæ polsk¹ mowê i mówiæ prawdê o
nas, w jêzyku naszych przodków.
Dopóki chêtnych na coko³y
nie ma zbyt wielu kandydatów,
dopóki siada siê do sto³u,
by ³amaæ chleb, nie  postulaty,
Dopóki z sob¹ rozmawiamy
z szacunkiem, ciep³o szczerze mi³o,
a nie z bezmyln¹, têp¹ si³¹ 
przetrwamy
Je¿eli solidarnoæ, zgoda i jednoæ
bêdzie miêdzy nami autentyczna, nie
bêdzie to nas nic kosztowa³o, a bêdzie
kolejnym sposobem na przetrwanie.
Uwierzmy  szarzy i zmêczeni,
¿e ten nasz trud nie wszystek minie,
a gdy moc nasz¹ dostrze¿emy
tu, w naszym domu i rodzinie,
dopóki obrus rozcielamy,
choæby i by³o na nim biednie,
to w dni wi¹teczne i powszednie 
przetrwamy
To s¹ genialne s³owa. Powinnimy
uwierzyæ w nasz¹ moc, nie zwa¿aj¹c
na trudnoci i zawirowania. Potraf-

Soleczniki

4

my dostrzegaæ i czerpaæ moc w naszym w³asnym domu i w naszej rodzinie. To s¹ nasze ród³a witalne,
które nigdy nie wyschn¹.
A kiedy ka¿dy z nas uwierzy,
jak wielka si³a za nim stoi,
nagle, pewnego dnia dostrze¿e
¿e mniej siê boi, mniej siê boi
Ten swojski strach to kawa³ drania,
lecz nim go ca³kiem pogonimy
sobie ¿yczymy, wam ¿yczymy
przetrwania.
Uwierzmy w siebie. Zapytajmy
siebie: Czy zrobi³em wszystko, co
mog³em? B¹dmy odwa¿ni, co dotyczy wszystkich naszych spraw, w
tym polskiej. Nasza polskoæ  to
wartoæ, której nie mo¿emy straciæ.
Znam ten utwór na pamiêæ. Naprawdê jest dla mnie pokrzepiaj¹c y. Byæ mo¿e kto z czytelników
odnajdzie go dla siebie i bêdzie u¿ywa³ jak lekarstwa w trudnej chwili. Bêdê rad.
Rok 2011 by³ osobicie dla Pana
rokiem jubileuszowym. Jakie ma
Pan wra¿enia spogl¹daj¹c wstecz?
¯y³em, ¿yjê. Pracowa³em, pracujê. By³o wiele piêknych rzeczy w
moim ¿yciu. W ogóle samo ¿ycie jest
piêkne. Najbardziej ceniê ludzi, którzy mnie otaczaj¹. Dla ludzi, z ludmi i wród ludzi  nie jest to dla mnie
formalne has³o. Gdy wype³ni siê je
treci¹, ludzie siê odwzajemni¹. W
moim ¿yciu czêciej podstawiano mi
ramiê, ni¿ nogê. W zasadzie jestem
szczêliwy, bo lubiê to, gdzie jestem i
co robiê. Lubi³em pracê w szkole.

Lubi³em pracê w tym samym komsomole. Nigdy zreszt¹ siê z tym nie
kry³em i nie wstydzi³em, poniewa¿
by³a to dla mnie dobra szko³a ¿ycia.
Pozna³em w tamtym okresie wielu
ludzi. Z szacunkiem i wdziêcznoci¹
wspominam o nich, poniewa¿ wielu
rzeczy od nich siê nauczy³em. Dzisiaj
lubiê ZPL, lubiê te obowi¹zki, które
obecnie wykonujê. Niczego nie ¿a³ujê w swoim ¿yciu, bo ¿ycie to jak droga z zakrêtami. My nie widzimy, co
jest za zakrêtem. Ca³¹ drogê widzi
tylko Bóg. Kiedy patrzê na tê drogê,
któr¹ ju¿ przeby³em  cieszê siê. Nigdy nie d¹¿y³em do czego specjalnie. Wszystko co robiê, robiê z sercem i z mi³oci¹. Ca³a reszta dochodzi. Ka¿dy z nas mia³ trudnoci, nie
jestem wyj¹tkiem, ale staram siê byæ
optymist¹. Optymistyczne nastawienie równie¿ jest sposobem na pokonanie problemów i trudnoci.
Czego spodziewa siê Pan w 2012
roku?
Spodziewam siê, ¿e zrobiê wszystko, co zaplanowa³em. Bêdê do tego
zmierza³. Wiem, ¿e bêdzie trudno.
Wiem równie¿, ¿e zrobi siê to, czego
¿emy nie planowali. Los czasami
sprawia mi³e niespodzianki. W tym
roku nie planowalimy, ¿e bêdzie
krzy¿  pomnik w Ejszyszkach.
Stan¹³. Jest wiele rzeczy, które s¹
gdzie w zanadrzu dojrzewaj¹, czekaj¹ na odpowiedni moment. Gdy ten
moment nadchodzi  staje siê cud. Co
podobnego przydarzy siê w nadchodz¹cym roku. Wierzê w to.
Dziêkujê za rozmowê.
Bo¿ena Lenkiewicz

Drodzy Rodacy!
¯yczê wszystkim pogody ducha. Od naszego dobrego samopoczucia wewnêtrznego zale¿y klimat, w
którym mieszkamy. ¯yczê bezpieczeñstwa, komfortu, równowagi, spokoju, wyrozumia³oci. Bez
tego nie da siê ¿yæ. ¯yczê marzyæ, ¿eby marzenia siê spe³nia³y,
radoci i zadowolenia z bliskich. ¯yczê, by ka¿dy mia³ miejsce,
do którego chce i mo¿e powróciæ. Przetrwajmy ten nie³atwy
okres i zachowajmy wartoci, które nam zosta³y zadane.
Mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz
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Nowa jakoæ ¿ycia
Zak³adaj¹c Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Solecznikach mielimy powa¿ne obawy, czy uda siê nam skutecznie zrealizowaæ ten zamiar.
Chodzi³o g³ównie o du¿e odleg³oci miêdzy miasteczkami i
wsiami, a tak¿e brak wy¿szej
uczelni, na bazie której w zasadzie dzia³aj¹ podobne Uniwersytety za granic¹. Nie sprzyja³
zamiarom te¿ kryzys finansowy.
Galopuj¹cy wzrost cen zmusza³
wielu emerytów, szczególnie w
naszych wiejskim miejscowociach, do dodatkowych zajêæ
w gospodarstwie domowym lub
na dzia³kach, gdy¿ z bardziej ni¿
skromnej emerytury, a ostatnio jeszcze zmniejszonej, trudno jest utrzymaæ siebie, a czêsto jeszcze i bezrobotnych
cz³onków rodziny.

O

kaza³o siê jednak, ¿e wiêkszoæ
naszych seniorów jest odporna na
ró¿ne dowiadczenia losu, pragnie dalej braæ aktywny udzia³ w ¿yciu spo³ecznym, obcowaæ, poznawaæ wiat,
nabywaæ nowe umiejêtnoci, dzieliæ
siê dowiadczeniem, pomagaæ blinim.
14 wrzenia 2011 roku Parlament
Europejski i Rada Unii Europejskiej
podjê³y decyzjê w sprawie Europejskiego Roku Aktywnoci Osób Starszych i Solidarnoci Miêdzypokoleniowej 2012. W Polsce z inicjatywy
premiera rz¹du Donalda Tuska rozpoczê³y siê prace nad rz¹dowym pro-

Przed Zamkiem Królewskim w Warszawie

gramem wsparcia dla Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. Na ich dzia³alnoæ
z bud¿etu ma byæ przyznana okrelona pula rodków, bo przecie¿
UTW bior¹ czêciowy udzia³ w wykonywaniu niektórych funkcji samorz¹dów ( owiatowych, kulturalno 
turystycznych, zdrowotnych, socjalnych itd.). Zespo³owi ds. Opracowania Programu przewodniczy Podsekretarz Stanu, Pe³nomocnik Prezesa
Rady Ministrów ds. Przeciwdzia³ania Wykluczeniu Spo³ecznemu Bartosz Ar³ukowicz. Kierunki dzia³ania
objête Programem s¹ te¿ przedmiotem obrad Parlamentarnego Zespo³u
ds. UTW, który przyj¹³ je do swego
planu pracy. Na Litwie, niestety,
Rz¹d, maj¹c powa¿ne k³opoty z bud¿etem SoDry i w obawie przed zagro¿eniem finansowym w przysz³oci, jeszcze nie podj¹³ ¿adnych powa¿nych kroków w tym kierunku.

W Taboryszkach na rocznicy mierci Anny Krepsztul

Ciesz¹ nas wyniki pierwszego
roku dzia³alnoci PUTW. Ju¿ w
pierwszym zebraniu za³o¿ycielskim,
które siê odby³o 15 stycznia 2011 r.
uczestniczy³o 71 seniorów, a w ci¹gu roku liczba ta zwiêkszy³a siê do
91. Sprawnie by³y dokonane dzia³ania prawno  legislacyjne, urz¹dzona i wyposa¿ona w rodki techniczne siedziba, za³o¿one konto bankowe i ksiêgowoæ, zebrane cz³onkowskie i datki sponsorów. Regularnie
odbywa³y siê posiedzenia Zarz¹du i
Rady PUTW. Pomylnie rozwija siê
dzia³alnoæ edukacyjna na obu poziomach: na poziomie ogólnouniwersyteckim i na poziomie kó³ i sekcji zainteresowañ. Plany pracy w ci¹gu
roku uzupe³niano ciekawymi pomys³ami i imprezami.
Na poziomie ogólnouniwersyteckim najbardziej optymalnym okaza³ siê
scenariusz ³¹czenia wyk³adów z zajêciami praktycznymi i wyjazdami na
obiekty historyczno  turystyczne.
Zaczêlimy od programu stopniowego zg³êbiania wiedzy w comiesiêcznych wyjazdach o tematyce historycznej, kulturalnej i etnicznej Wileñszczyzny, Litwy i Polski. Zwiedzaj¹c kocio³y w Turgielach, Taboryszkach, Kolenikach, Cytowianach,
Szyd³owie, Kiejdanach, Podbrze¿u,
Wêdziagole, Sokó³ce, wiêtej Lipce,
Pu³tusku wys³uchalimy prelekcji o
ich powstaniu i architekturze, o wp³ywach religii i mecenatu magnackich
rodów na rozwój kultury i owiaty
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i
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SPO£ECZEÑSTWO
Korony, o zmiennych losach lokalnej
spo³ecznoci. Zg³êbialimy wiedzê
historyczn¹ w Jaszunach  Pa³ac Baliñskich, cmentarz, na którym s¹ pochowani uczeni, losy rodu niadeckich; w Taboryszkach  muzeum
Anny Krepsztul; w Podbrze¿u  Muzeum Powstania 1863 r., Muzeum
Ojca Stanis³awa; w Warszawie 
Muzeum Powstania Warszawskiego,
Stare Miasto; w Pu³tusku  Kolegiata
i Zamek Biskupi; w Sokó³ce  Muzeum Tatarskie. Wiadomoci z literatury i sztuki zdobywalimy w ojczynie Czes³awa Mi³osza w Szetejniach,
wiêtobroci i Wêdziagole, na spotkaniu z poetami z Polski  A. Nawrockim i J. Bolkiem i z Wilna  A.
Soko³owskim, J. Podmostko, A. Skakowsk¹, T. Markiewicz, M. Maskojciem, W. Iwaszko, D. Kaplewskim.
Ogromne wra¿enie sprawi³y ogl¹dane przez nas widowiska Do zbiela³ej
ró¿y podobna, Moralnoæ Pani Dulskiej, Kochajmy siê. Du¿o uwagi
powiêcilimy zapoznaniu siê z warunkami bytu i zachowania etosu
mniejszoci polskiej w rejonie kiejdañskim i mniejszoci tatarskiej w Bohonikach województwa podlaskiego. Z
bólem w sercu odnotowalimy ró¿nice na niekorzyæ mniejszoci polskiej na Wileñszczynie. G³êbokich
refleksji dowiadczylimy podró¿uj¹c
ladami Jana Paw³a II w wi¹tyniach

Wilna, Kalwarii Wileñskiej, na Górze
Krzy¿y ko³o Szawli, w Szyd³owie, w
Sanktuarium Matki Bo¿ej Studzieniczañskiej. Piêkne wspomnienia zosta³y te¿ z imprez wypoczynkowych, jak
relaks w zagrodzie agroturystycznej
na Wersoce, czy turnus na statku
piêknymi jeziorami mazurskimi od
Miko³ajek do Gi¿ycka.
Organizuj¹c wyjazdy i wyk³ady
wiele trudu i czasu powiêcili cz³onkowie rady PUTW Regina Buæko,
Krystyna Bingeliene, Henryka Bogdanowicz, Alicja Grygorowicz, ale
najwiêcej obowi¹zków organizacyjnych spad³o na barki prezesów kó³ 
Stanis³awy Moliene w Solecznikach,
Józefy Chorostin w Ejszyszkach i
Teresy Czu³kiewicz w Jaszunach.
Nie mniej treciwie odbywa³y siê
zajêcia na poziomie kó³. By³y spotkania z lekarzami, obchody jubileuszów
i wi¹t katolickich oraz pañstwowych, zajêcia w sekcjach zainteresowañ, wieczory tematyczne, kursy
komputerowe, uczestnictwo w imprezach organizowanych przez ZPL
lub samorz¹d.
Na ¿yczenie seniorów za³o¿ylimy
ko³o ZPL PUTW, które na pierwszy
rzut zajê³o siê przygotowaniem dokumentacji na otrzymanie Karty Polaka
nie tylko dla cz³onków uniwersytetu,
lecz równie¿ dla osób z ich rodzin.
Konsul RP w Wilnie by³ nawet zdzi-

Ustawiamy krzy¿ na Górze Krzy¿y ko³o Szawli
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wiony, ¿e a¿ 60 kandydatów zlo¿y³o
poprawnie przygotowane wnioski.
Mija pierwszy rok dzia³alnoci
PUTW w Solecznikach. 13 stycznia
2012 roku wyniki pracy i plany na
przysz³oæ zostan¹ omówione na Walnym Zebraniu. Te pierwsze wyniki
osi¹gniêto dziêki du¿ej pomocy prezesa oddzia³u ZPL, mera rejonu solecznickiego Zdzis³awa Palewicz i pracowników samorz¹du, dziêki pomocy
sponsorów  prezesa DS. SMITH
POLSKA Krzysztofa Sadowskiego,
radnych gminy Tarnowo Podgórne,
radnych Powiatu Poznañskiego, Jolanty Bortkiewicz z Warszawy, Jerzego
Borkowskiego i Jaros³awa Pieszko z
Jaszun, Tadeusza Romanowskiego z
Solecznik, a tak¿e dziêki aktywnoci i
powiêceniu pracy spo³ecznej cz³onków Zarz¹du i Rady PUTW.
S³uchacze PUTW to awangarda
seniorów, która zmienia wizerunek
biednego, schorowanego i pozostaj¹cego na marginesie ¿ycia emeryta.
Nasi seniorzy ¿yj¹ pe³ni¹ ¿ycia, dbaj¹
o zdrowie i wygl¹d, nie uciekaj¹ przed
nowymi technologiami, ale je opanowuj¹, a ustawiczna edukacja i ambitne cele, jakie przed sob¹ stawiaj¹,
sprawiaj¹, ¿e nie maj¹ czasu ani na
choroby, ani na starzenie.
Antoni Jankowski
Prezes PUTW w Solecznikach
Fot. archiwum

ZPL

Odrodzili szko³ê, wywalczyli herb
Jedno z pier wszych kó³
Zwi¹zku Polaków na Litwie oddzia³u rejonu solecznickiego
powsta³o w 1989 roku w Dziewieniszkach. Miejscowi Polacy
od samego pocz¹tku nie byli
biernymi obserwatorami odradzania siê polskoci na Wileñszczynie, lecz aktywnymi uczestnikami tego procesu.

L

iderem grupy inicjatywnej, która
postawi³a sobie za cel powo³anie
polskiej organizacji spo³ecznej w miasteczku by³a pani W³adys³awa
Szczytno. W³anie na okres jej prezesowania przypad³y najtrudniejsze, a
zarówno najbardziej wa¿ne dla organizacji lata pracy. Razem z kole¿ankami pedagogami do³o¿y³a ogromu
wysi³ku w celu wypromowania polskiej szko³y w Dziewieniszkach. Pedagodzy doskonale zdawali i zdaj¹
sobie sprawê, ¿e przysz³oci¹ organizacji oraz wspólnoty lokalnej jest
w³anie m³odzie¿.
 Nasza praca nie posz³a na marne. Ju¿ w po³owie lat 90. polska szko³a w Dziewieniszkach rozwinê³a siê
do stopnia pe³nowartociowej placówki owiatowej, w której uczniowie pobieraj¹ naukê w jêzyku ojczystym od pierwszej klasy do matury.
Do naszego ko³a nale¿¹ nie tylko pedagodzy szko³y i pracownicy starostwa, ale te¿ zwykli mieszkañcy.
Obecnie nasza organizacja zrzesza 50
cz³onków  mówi W³adys³awa Kuczyñska, obecna prezes ko³a.
Pani W³adys³awa przejê³a od swojej starszej kole¿anki ster kierowania
organizacj¹ spo³eczn¹ w 2000 roku,
jednak do dzi pierwsza prezeska we
wszystkim towarzyszy dziewieniskim ZPL-owcom. W 2006 roku lokalne ko³o, jako jedno z pierwszych
w rejonie, otrzyma³o w³asn¹ siedzibê. Jeden z pokoi budynku administracji starostwa dziewieniskiego
zosta³ przekazany dla potrzeb organizacji spo³ecznej, za przy wsparciu zarz¹du Zwi¹zku Polaków na Litwie  umeblowany oraz wyposa¿ony w niezbêdny sprzêt biurowy. Siedziba s³u¿y cz³onkom organizacji za-

równo dla spotkañ roboczych jak i
okazjonalnych  bo¿onarodzeniowych, wielkanocnych oraz uczczenia polskich wi¹t narodowych.
Znacz¹cym wydarzeniem w ¿yciu
zarówno organizacji polonijnej, jak te¿
ca³ego miasteczka sta³o siê nadanie
w 2008 roku polskiej szkole redniej
w Dziewieniszkach imienia Adama
Mickiewicza. Dok³adniej nale¿a³oby
powiedzieæ przywrócenie, bowiem
do 1939 roku dziewieniska placówka nosi³a imiê Wieszcza. Do dzisiaj
w Dziewieniszkach pieszczotliwie
chroni¹ pamiêæ o W³adys³awie Soroko, pierwszej dyrektorce Publicznej Szko³y Powszechnej stopnia trzeciego im. Adama Mickiewicza. W latach dwudziestolecia miêdzywojennego fundatorem szko³y by³ wójt
gminy Micha³ Mackiewicz, natomiast architektem i kierownikiem
budowy J. Radziun. W pracach budowlanych, co godne odnotowania,
czynny udzia³ brali mieszkañcy miasteczka i okolic, wykonuj¹c tzw.
szermierkê  pracê spo³eczn¹.
Od piêciu lat Dziewieniszki posiadaj¹ w³asny herb i flagê, w czym jest
wielka zas³uga miejscowego ko³a
ZPL. W³anie polska organizacja wyst¹pi³a wówczas z inicjatyw¹ nadania
god³a. Idea znalaz³a poparcie jak u starociny gminy Czes³awy Marcinkiewicz, tak te¿ u w³adz rejonowych.
Wykonanie projektu herbu powierzo-

no Juozasowi Galusowi. Artysta wykona³ dwa projekty przysz³ego herbu: na jednym by³y umieszczone dwa
dêby, na drugim  dwie podkowy. Zadaniem heraldyka by³o ukazanie na
herbie jednoci dwóch narodów zamieszka³ych w Dziewieniszkach 
Polaków i Litwinów. Ostatecznie wybór pad³ na projekt z dwiema podkowami. W ten sposób Dziewieniszki
zosta³y czwart¹ po Solecznikach, Ejszyszkach i Jaszunach miejscowoci¹
w rejonie solecznickim, posiadaj¹c¹
najwy¿sz¹ odznakê w³adzy lokalnej.
Od 2006 starostwo w Dziewieniszkach kojarz¹ dobre wiêzi wspó³pracy ze starostwem powiatowym w
Radomiu. O rozwój wspó³pracy czule dba starosta gminy pani Czes³awa
Marcinkiewicz. Kontakty partnerskie
s³u¿¹ wymianie w dziedzinie zarz¹dzania i administracji, a tak¿e wymianie grup dzieci i m³odzie¿y, osób doros³ych. Dziêki nim, co roku, dzieci
z placówek owiatowych gminy
dziewieniskiej na wiêta Bo¿ego Narodzenia i na Wielkanoc otrzymuj¹
okolicznociowe prezenty. Paczki
¿ywnociowe docieraj¹ te¿ do niezamo¿nych mieszkañców i rodzin
gminy. Równie¿ na tegoroczne wiêta Bo¿ego Narodzenia na Ziemiê Dziewienisk¹ dotar³y prezenty dla uczniów
szkó³ polskich.
Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum
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AKTUALIA

PODSUMOWANIE  WYDARZE
STYCZEÑ

l Zdzis³aw Palewicz, mer rejonu solecz-

nickiego, prezes Solecznickiego Oddzia³u
ZPL zdoby³ tytu³ Polaka Roku 2010 w 13.
plebiscycie dziennika Kurier Wileñski.
G³osowa³o na niego 3781 osób sporód 8 tys.
uczestników plebiscytu.
l Halina Antropik, kierowniczka ejszyskiego ¿³obka  przedszkola P³omyczek zo-

samorz¹du zasiada 25 radnych: 22 mandaty
nale¿¹ do przedstawicieli AWPL, s¹ te¿ dwaj
przedstawiciele Partii Pracy i jeden socjaldemokrata.
l W Ejszyszkach uczczona zosta³a 1. rocznica katastrofy smoleñskiej. W intencji 96
ofiar katastrofy zosta³a odprawiona msza wiêta. Wspominano osoby, które zginê³y w drodze
do Katynia, a które by³y w szczególny sposób
zwi¹zane z Ziemi¹ Solecznick¹.

MAJ

l Z okazji Dnia Polonii i Polaków za

sta³a nagrodzona br¹zowym medalem Za osi¹gniêcia w dziedzinie rozwoju kapita³u ludzkiego, przyznawanej za zas³ugi dla rozwoju regionu wileñskiego. W gronie laureatów Nagrody WKL Giedymina za rok 2010 by³o szeciu przedstawicieli rejonu solecznickiego.

LUTY

l 27 lutego odby³y siê wybory samorz¹-

dowe. W rejonie solecznickiem jest 30627
wyborców, do urn przysz³o 18755 osób. Frekwencja wynios³a 61,29 procent. Najwiêksze poparcie wyborców uzyskali kandydaci
Koalicji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie
i Aljansu Rosjan Blok Waldemara Tomaszewskiego, na których swoje g³osy odda³o
13 183 osób, czyli 70,29 proc. g³osuj¹cych.
W ten sposób przedstawiciele koalicji zdobyli 22 mandaty w Radzie samorz¹du rejonu
solecznickiego, czyli o dwa mandaty wiêcej
ni¿ dotychczas.

MARZEC

l Ponad jedenacie tysiêcy mieszkañ-

ców rejonu solecznickiego podpisa³o siê pod
listem otwartym w obronie owiaty polskiej
na Litwie. Koordynatorem akcji zbiórki podpisów by³ rejonowy oddzia³ Macierzy Szkolnej, akcja objê³a wszystkie gminy i ka¿d¹
polsk¹ placówkê owiatow¹.
l Jaszuñska Szko³a rednia im. Baliñskiego by³a gospodarzem XXII Republikañskiej Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego. Waldemar li¿ewski z gimnazjum w Ejszyszkach zdoby³ II miejsce; Bo¿ena ¯y³o
ze szko³y redniej im. Brzostowskiego w
Turgielach  III, Jolanta Kury³o z gimnazjum im. niadeckiego  wyró¿nienie.
l W DKP w Wilnie zosta³a zorganizowana wystawa twórczoci Anny Krepsztul,
malarki ludowej z Taboryszek, honorowej
obywatelki rejonu solecznickiego, która odesz³a w 2007 roku. Na wystawie zosta³y zaprezentowane mniej znane prace artystki.

KWIECIEÑ

l Na pierwszym posiedzeniu Rady samorz¹du rejonu solecznickiego nowej kadencji g³osami wszystkich bez wyj¹tku radnych
na stanowisko mera rejonu zosta³ wybrany
Zdzis³aw Palewicz. W Radzie solecznickiego
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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 W Solecznikach odby³ siê XVI Festiwal
Pieñ znad Solczy, który po³¹czy³ wystêpy
zarówno rodzimych zespo³ów, jak równie¿
goci. Jednoczenie odbywa³ siê kiermasz rêkodzie³a i sztuki ludowej.

l W miejscowoci Bieliszki nad malowniczym jeziorem Owie w gminie su¿añskiej
(rejon wileñski) odby³ siê XI Rodzinny Zlot
Turystyczny AWPL  ZPL. W programie zlotu by³y ró¿norodne zawody sportowe: strzeleckie, wêdkarskie, podnoszenia ciê¿arów, siatkówka, szachy, warcaby, konkursy i zabawy
dla dzieci. Na zlocie nie zabrak³o licznej reprezentacji rejonu solecznickiego.
l W ci¹gu ca³ego lipca w szko³ach rejonu
solecznickiego trwa³y pó³kolonie, prowadzone przez wolontariuszy z Polski, którzy zorganizowali dla dzieci atrakcyjne i po¿yteczne
spêdzenie czasu wolnego. Zosta³y one zorganizowane dziêki wsparciu Stowarzyszenia
Wspólnota Polska.

SIERPIEÑ

l We Wroc³awiu odby³y siê XV Igrzyska

Polonijne z udzia³em niemal 1700 Polonusów, w tym blisko 200 z Wileñszczyzny. Spor-

CZERWIEC

l Szko³y rednie i gimnazja rejonu skoñ-

czy³o blisko 500 maturzystów.
Najwiêcej uczniów sk³ada³o pañstwowy
egzamin z jêzyka rosyjskiego jako jêzyka obcego  296. Drugim wed³ug popularnoci by³
egzamin pañstwowy z historii  188 osób, trzeci
z jêzyka litewskiego (jêzyk ojczysty)  134.
Wiêkszoæ egzaminów pañstwowych maturzyci sk³adali w centrach egzaminacyjnych powo³anych w rejonie solecznickim, za wyj¹tkiem egzaminów z fizyki oraz jêzyka niemieckiego, które sk³adali w Wilnie.
l Solecznickie Centrum Kultury przygotowa³o nowy projekt Letnie kino w Solecznikach. W ci¹gu ca³ego lata w orodkach kultury w ró¿nych miejscowociach rejonu oraz
w parku Baliñskich w Jaszunach odby³y siê seanse filmowe.

LIPIEC

l W okolicach wsi Zubiszki w gminie ko-

lenickiej nad rzek¹ Wersok¹ odby³ siê XXIII
Zlot Turystyczny Polaków na Litwie, którego organizatorem by³o Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych. W konkurencjach sportowych i turystycznych oraz konkursach wziê³o
udzia³ siedem dru¿yn z ró¿nych miejscowoci
Wileñszczyzny. Rejon solecznicki reprezentowali Piraci z Bia³ej Waki, dru¿yny z Ejszyszek i Jaszun.

towcy z 23 krajów wiata rywalizowali ze sob¹
w 27 dyscyplinach sportowych. W klasyfikacji medalowej Litwa uplasowa³a siê na 4. miejscu. Na jej koncie  32 z³ote medale, 38 srebrnych i 40 br¹zowych. Spory w tym udzia³ 41osobowej reprezentacji rejonu solecznickiego,
która przywioz³a z Wroc³awia 20 z³otych, 22
srebrne i 19 br¹zowych medali. Najbardziej
udane starty mieli w zawodach lekkoatletycznych, p³ywaniu oraz ringo.
l W Jaszunach do u¿ytku oddany zosta³
nowy most dla pieszych przez Mereczankê. ¯el.
betowy most po³¹czy³ ulice Krantines i Mokyklos, zosta³ zbudowany w miejscu starego, metalowego, zniszczonego podczas powodzi.
l W Turgielach uroczycie obchodzono
wiêto Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny oraz 500-lecie miejscowej parafii. Mszê w.
celebrowa³ i wiernym b³ogos³awi³ arcybiskup
metropolita wileñski Audrys Juozas Baèkis. Z
okazji jubileuszu na ty³ach wi¹tyni ods³oniêta
zosta³a tablica pami¹tkowa, ufundowana przez
samorz¹d rejonu solecznickiego.
Zieln¹ rozpoczê³a msza wiêta, z kocio³a
barwny pochód uda³ siê na stadion szko³y redniej im. Borzostowskiego. Sta³y tu udekorowane wozy, na których gospodynie z poszczególnych wsi prezentowa³y to, co przygotowa³y z tegorocznych plonów.

WRZESIEÑ

l W nowym roku szkolnym do szkó³ rejo-

nu przysz³o oko³o 5 tys. uczniów, w tym do
pierwszych klas  ponad 300 uczniów, przy czym
zdecydowana wiêkszoæ, bo a¿ 200  do polskich. ¯adna szko³a nie zosta³a zlikwidowana.
l Zakoñczy³a siê rekonstrukcja za³o¿o-

AKTUALIA

ZENIA 2011 ROKU W PIGU£CE
nego w drugiej po³owie XIX wieku parku wokó³
pa³acu Wagnerów w Solecznikach, w którym
mieci siê Szko³a Sztuk Piêknych im. Stanis³awa Moniuszki.
l W Solecznikach uroczycie otwarta zosta³a muszla koncertowa, wybudowana w trakcie rekonstrukcji parku miejskiego. Jako pierwsza na nowej scenie wyst¹pi³a orkiestra dêta
Szko³y Sztuk Piêknych im. Stanis³awa Moniuszki pod batut¹ Rimantasa Rutkauskasa.
Solecznicka publicznoæ oklaskiwa³a te¿ gwiazdê polskiej piosenki Zbigniewa Wodeckiego.
l Po remoncie otwarty zosta³ kort tenisowy z nowoczesn¹ nawierzchni¹, specjalnym
owietleniem i krzese³kami, plac zabaw dla
dzieci. W odnowionym parku miejskim odby³o siê rejonowe wiêto plonów.

PADZIERNIK

l W Solecznikach odby³a siê dwudniowa

miêdzynarodowa konferencja naukowo-metodyczna Rodzina wobec wyzwañ wspó³czesnoci. 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.
l Zespó³ folklorystyczny Turgielanka
obchodzi³ 20-lecie dzia³alnoci. Z tej okazji w
Turgielskim Domu Kultury odby³ siê koncert,
podczas którego brzmia³y piosenki regionalne, polskie pieni ludowe, zaprezentowano stare tañce. Od pocz¹tku kieruje nim W³adys³awa Szy³obryt.
l Z okazji wiêta Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Polski przyzna³o zas³u¿onym pedagogom 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 Regina Buæko, by³a dyrektor szko³y specjalnej w Solecznikach, Stanis³awa Moliene,
by³a wicedyrektor szko³y redniej w Solecznikach i Janina Sakson, która uczy³a polskiego
w szkole redniej w Butrymañcach.
l Zakoñczy³ siê remont w solecznickim
¿³obku-przedszkolu Bajka. Ponad 311 tys.
litów na remont samorz¹d pozyska³ z funduszy
unijnych. Wymiana okien, drzwi, remont dachu i pomieszczeñ wewnêtrznych wykonane
zosta³y dziêki rodkom finansowym samorz¹-

du, rz¹du polskiego oraz funduszom unijnym.
l Na zaproszenie prezesa Zarz¹du Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska
Longina Komo³owskiego delegacja radnych z
ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie
z rejonu solecznickiego, wileñskiego, trockiego, szyrwinckiego i miasta Wilna wziê³a udzia³
w oficjalnych spotkaniach w³adz Stowarzyszenia i przedstawicieli AWPL dotycz¹cych wyników oraz planów dalszej wspó³pracy organizacji i samorz¹dów na Litwie.

LISTOPAD

l W rejonie solecznickim goci³a delegacja

liderów organizacji polonijnych wiata: Kongresu Polonii Amerykañskiej, Kongresu Polonii
Kanadyjskiej, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Federacji Organizacji Polskich na
Ukrainie, Kongresu Polaków w Rosji, Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL. Przedstawiciele organizacji
polonijnych dzielili siê w³asnymi dowiadczeniami z zakresu przestrzegania praw mniejszoci
narodowych w krajach, gdzie mieszkaj¹.
Podczas pobytu w rejonie solecznickim
gocie odwiedzili Jaszuny, gocili w Gimnazjum
im. J. niadeckiego i Szkole Sztuk Piêknych
im. S. Moniuszki w Solecznikach.
l wiêto Niepodleg³oci Polski zosta³o w
Solecznikach uczczone wystêpem Zespo³u Pieni i Tañca Suwalszczyzna, który zaprezentowa³ widowisko Kochajmy siê na podstawie
poematu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.
l Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ obchodzi³o 20-lecie reaktywowania dzia³alnoci
na Litwie . Z tej okazji zosta³a zorganizowana
konferencja jubileuszowa, a w parku miejskim
w Solecznikach odby³y siê zawody sportowe.
l W Solecznikach otwarte zosta³o wielofunkcyjne boisko. Nowa placówka sportowa wybudowana g³ównie z myl¹ o pi³ce no¿nej, mo¿e te¿ s³u¿yæ koszykarzom i siatkarzom. By³a to wspólna inwestycja samorz¹du
rejonu solecznickiego i Departamentu Kultury Fizycznej i Sportu przy Rz¹dzie RL.
l W Solecznikach goci³ wysoki komisarz OBWE do spraw mniejszoci narodowych Knut Vollebaek. Komisarz spotka³ siê z
w³adzami rejonu oraz radnymi, odwiedzi³ gimnazjum im. niadeckiego z polskim jêzykiem
nauczania i rosyjsk¹ szko³ê Santarves. Poruszone zosta³y najwa¿niejsze dla mniejszoci
polskiej problemy, takie jak pisownia nazwisk,
u¿ywanie jêzyka ojczystego w przestrzeni publicznej, zwrot ziemi, ale przede wszystkim 
owiata. O niekorzystnej dla mniejszoci narodowych ustawie o owiacie komisarz rozmawia³ te¿ z m³odzie¿¹ szkoln¹.
l Ejszyska Szko³a Muzyczna obchodzi³a 45-lecie dzia³alnoci. Na jubileusz
zostali zaproszeni gocie oficjalni, byli wychowankowie, pedagodzy, przedstawiciele
szko³y muzycznej w Jaszunach i sztuk piêknych im. Moniuszki w Solecznikach. Szko³a przygotowa³a na tê okazjê program muzyczny, na scenie wyst¹pili nie tylko uczniowie, równie¿ ich pedagodzy.
l W Ejszyszkach ods³oniêty zosta³ granitowy krzy¿ upamiêtniaj¹cy by³ych miesz-

kañców Ejszyszek i okolic, Polaków, ofiary
wojny i wywózek w latach 1939-1959. Na
pomniku umieszczono s³owa kardyna³a Stefana Wyszyñskiego: Gdy znika ludzka pamiêæ, zaczynaj¹ mówiæ kamienie.

GRUDZIEÑ

l W Stasi³ach zosta³ otwarty nowo wybu-

dowany punkt kolejowej kontroli granicznej.
l W Ejszyszkach otwarto supernowoczesn¹ oczyszczalniê cieków. W trakcie budowy zosta³y wykorzystane pionierskie technologie ze Skandynawii, daj¹ce mo¿liwoæ
bardziej g³êbokiego oczyszczania wody od

ró¿nego rodzaju organicznych zanieczyszczeñ. Koszty projektu wynios³y ponad 5 milionów litów. rodki zosta³y pozyskane z funduszy unijnych, pañstwowych i funduszy w³asnych samorz¹du solecznickiego.
l W Dziewieniszkach zakoñczy³ siê remont budynku, w którym mieszcz¹ siê polska
szko³a im. Mickiewicza i litewska Ryto.
Szko³a zosta³a zbudowana w 1967 roku, po 19
latach rozbudowana i potem w ci¹gu 25 lat
czeka³a na remont. Modernizacja trwa³a pó³torej roku, wykonane zosta³y powa¿ne prace
 wymieniono okna, umocniono konstrukcje, docieplono ciany. Kosztowa³o to 1 mln
117 tys. litów.
l W Senacie RP odby³o siê spotkanie
Marsza³ka Bogdana Borusewicza z dzia³aczami polonijnymi, a zarazem parlamentarzystami i samorz¹dowcami polskiego pochodzenia z Litwy, £otwy, Czech, Rumunii i Ukrainy. Parlamentarzyci i samorz¹dowcy przebywali w Polsce w zwi¹zku z projektem realizowanym przez Wspólnotê Polsk¹ pn. Forum parlamentarzystów i samorz¹dowców polskich za granic¹. Litwê reprezentowali pos³owie Leonard Talmont i Micha³ Mackiewicz,
mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz,
radni i urzêdnicy z rejonów wileñskiego i solecznickiego.
Opr. Barbara Sosno
Fot. Irena Ko³osowska,
Andrzej Ko³osowski
oraz www.salcininkai.lt
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ZPL

Przejêli sztafetê od s¹siadów
Rudnickie ko³o Zwi¹zku Polaków na Litwie jest zameldowane w
Milkuñskiej Szkole Pocz¹tkowej. Mimo nazwy, placówka owiatowa
od kilku dziesiêcioleci dzia³a w po³o¿onej obok Milkun wsi Rudnia.
 Jeszcze w latach sowieckich
ówczesna w³adza postanowi³a przenieæ szko³ê z Milkun do Rudni. Adres zameldowania szko³a zmieni³a,
lecz nazwa pozosta³a ta sama  z
umiechem t³umaczy Alina Niewierkiewicz, prezes ko³a ZPL w Rudni,
na co dzieñ nauczycielka Milkuñskiej
Szko³y Pocz¹tkowej.
W po³o¿onej 4 km na wschód od
Dziewieniszek wsi Rudnia, wiêkszoæ
wród mieszkañców stanowi¹ Polacy.
Przez d³ugie lata uk³ad ¿ycia ludzi pozostaje niezmienny i jest zwi¹zany z
prac¹ na roli. Zmiany ustrojowe w
pañstwie na pocz¹tku lat 90. wp³ynê³y
na pouk³adany latami rytm ¿ycia wsi.
Na drzwiach niegdy têtni¹cego
¿yciem sklepu wiejskiego wisi k³ódka,
po³o¿ona po drugiej stronie ulicy ko³chozowa sto³ówka stoi bez okien i
drzwi. ¯ycie, a zarazem przysz³oæ
wsi, tak jak przed laty, kszta³tuje siê w
miejscowej szkole.
W 2003 roku placówka owiatowa wesz³a na now¹ drogê. Grupa inicjatywna, w sk³ad której wesz³y Alina Niewierkiewicz, £ucja Szymañska,
Maria Choru¿a oraz p. Janina Wasilewska za³o¿y³a ko³o ZPL.
 Pierwotnie ko³o lokalne ZPL
dzia³a³o w szkole podstawowej w
Szorkach. Mo¿na powiedzieæ, ¿e po
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zamkniêciu placówki w Szorkach
mymy przejêli od naszych s¹siadów
przys³owiow¹ sztafetê, któr¹ sta³a siê
dzia³alnoæ spo³eczna w szeregach
Zwi¹zku Polaków na Litwie  mówi
A. Niewierkiewicz.
Jako pierwsi do ko³a wst¹pili pedagodzy oraz pracownicy wiejskiej
szkó³ki. Z biegiem czasu do³¹czyli do
nich rodzice uczniów. We wsi nie brakuje m³odych rodzin, w ¿yciu których
szko³a zajmuje wa¿ne miejsce i które
czuj¹ niedosyt aktywnego ¿ycia spo³ecznego i towarzyskiego. Tê lukê
skutecznie wype³nia cz³onkostwo w
ZPL. Zwi¹zkowcy wspólnie organizuj¹ ró¿norodne imprezy i spotkania powiêcone obchodom wi¹t religijnych, ludowych i polskich wi¹t
narodowych. W przededniu wi¹t
Bo¿ego Narodzenia, zgodnie z tradycj¹, dziel¹ siê op³atkiem, w karnawale hucznie i weso³o obchodz¹
Zapusty, w okresie letnim wyje¿d¿aj¹ na wycieczki szlakami turystycznymi Dziewieniskiego historyczno-regionalnego parku. S¹ tak¿e sta³ymi wspó³organizatorami uroczystoci powiêconych obchodom
polskich wi¹t narodowych w centrum gminy  Dziewieniszkach.
W ostatnich latach wiejskie ko³o, jak
i sama szko³a, wiele zyska³a zawdziê-

czaj¹c wspó³pracy starostwa dziewieniskiego ze starostwem Powiatu Radomskiego. Radomianie sfinansowali
wymianê okien w budynku szko³y,
wyposa¿yli w potrzebne meble, pomoce naukowe i zabawki dla dzieci.
Zawarta jeszcze w 2006 roku
umowa partnerska dotyczy zarówno
kontaktów gospodarczych miêdzy firmami obu regionów jak te¿ rozwoju
ruchu turystycznego, wymiany m³odzie¿owej i kulturalnej. M³odzie¿
szkolna z Rudni jedzi³a na wycieczki
krajoznawcze do Radomia oraz spêdza³a czas na koloniach w Polsce.
Rudniczanie sami niejednokrotnie mieli przyjemnoæ gociæ u siebie radomian, którzy ka¿dego roku obdarowuj¹ uczniów wiejskiej szkó³ki s³odkimi prezentami bo¿onarodzeniowymi. Ten rok tak¿e nie by³ wyj¹tkiem.
 Prezenty ju¿ czekaj¹ na nasze dzieci. Dostan¹ je od w. Miko³aja podczas
szkolnej imprezy  zapewnia prezes ko³a
ZPL w Rudni Alina Niewierkiewicz.
Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum

RELIGIA

S³owo, które sta³o siê cia³em

Nadesz³y d³ugo wyczekiwane przez wszystkich wiêta Bo¿ego Narodzenia. Trudno w komercyjno 
marketingowym wrzasku, trwaj¹cym wokó³ nich we wszelkiej maci hipermarketach ju¿ od listopada,
skoncentrowaæ siê na istocie wydarzenia sprzed 2000 tysiêcy lat. Przypomina nam j¹ ewangelista
w. Jan, który tak pisa³ o tajemnicy wcielenia: A S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o wród nas...
Wszystko przez nie siê sta³o, a bez niego nic siê nie sta³o, co siê sta³o; W nim by³o ¿ycie, a ¿ycie by³o
wiat³oci¹ ludzi, a wiat³oæ w ciemnoci wieci i ciemnoæ jej nie ogarnê³a (J 1,14; 3-6).
óg sta³ siê cz³owiekiem, S³owo
Boga wcieli³o siê w ludzkoæ.
Nies³ychanie trudno jest przyj¹æ tê
wiadomoæ do swojego serca, zrozumieæ i pozwoliæ, by tak przyjête
S³owo dzia³a³o w naszym ¿yciu. Znajdziemy w nim odpowied na wszystkie trudne pytania, które siê pojawiaj¹,
zw³aszcza wtedy, kiedy zmagamy siê
z przeciwnociami, nie radzimy sobie z rzeczywistoci¹, która nas otacza. S³owo Boga wcielone w ludzk¹
naturê niesie nam nadziejê.
Niedawno porz¹dkuj¹c archiwaln¹
spuciznê jednego z ksiê¿y obozowiczów, który po wojnie zaj¹³ siê zbieraniem materia³ów dotycz¹cych martyrologii duchowieñstwa w czasie II
wojny wiatowej, znalaz³em ma³y egzemplarz Nowego Testamentu, wydany w czasie okupacji w Londynie.
By³ rozprowadzany wród polskich
¿o³nierzy walcz¹cych na Zachodzie,
dziêki dzia³alnoci Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a trafia³ tak¿e
do oflagów i obozów koncentracyjnych. Egzemplarz przeze mnie odnaleziony jest opieczêtowany znakiem
niemieckiego obozu dla jeñców w
Dössel (dzisiaj czêæ miasta Warburg).
W Oflagu VI B pocz¹tkowo umieszczano oficerów brytyjskich i francuskich. Pod koniec 1942 r. w ich miejsce umieszczono Polaków z Oflagu IV
C w Colditz oraz ponad tysi¹c polskich
oficerów wydanych przez Rumunów.
W historiê oflagu w Dössel wpisa³a siê
s³ynna ucieczka 47 polskich ¿o³nierzy
z 20 wrzenia 1943 r. przez wykopany tunel. Niemal wszystkich wy³apano i rozstrzelano. Tylko 10 uda³o siê
pozostaæ na wolnoci. Czêæ z nich
wróci³a do Polski, inni walczyli w
wojskach alianckich. Do kolejnej tragedii dosz³o niemal rok póniej. 27
wrzenia na Oflag IV B, brytyjskie
bombowce omy³kowo zrzuci³y bombê zabijaj¹c 90 oficerów.
W tych trudnych dowiadczeniach
naszych ¿o³nierzy wspiera³o zapewne

FOT. INTERNET
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¿ywe S³owo Bo¿e. W wydrukowanych
w Londynie egzemplarzach znajdowa³a
siê niezwykle buduj¹ca przedmowa
Józefa Gawliny biskupa polowego WP:
Kochani Rodacy, sk¹d w tej ciê¿kiej
chwili czerpaæ s³owa otuchy i nadziei?
Wg³êbiajmy siê Pismo w., nazwane
przez genialnego Newmana Ksiêg¹
cierpienia ludzkiego!
Kto wska¿e nam drogê do lepszej
przysz³oci?  S³owo Bo¿e g³oszone
ludzkim jêzykiem, s³owo wiecznej,
nieomylnej prawdy. Razem z najstarszym ród³em Objawienia, jakim jest
tradycja, zawiera Pismo w. niewyczerpane skarby M¹droci i Wiary,
przez Koció³ katolicki pilnie strze¿one i chêtnie wiatu podawane.
Jak mamy budowaæ now¹ Polskê?
Kszta³tujmy ¿ycie indywidualne i
spo³eczne wed³ug zasad Ewangelii,
a¿eby stworzyæ nowe pokolenie i odnowiæ oblicze naszej Ojczyzny. Wszak
to celem Pisma w. jest uwiêcanie
cz³owieka i ludzkoci. Jest ono dokumentem zbawczej i wychowawczej
pracy Boga nad ludzkoci¹, której ide-

a³em i celem jest nie nad  cz³owiek,
ale Bóg  Cz³owiek, Jezus Chrystus.
Tenci jest kamieñ wzgardzony od
was buduj¹cych, który sta³ siê kamieniem wêgielnym. I nie masz z ¿adnym innym zbawienia (Dzieje Apostolskie 4, 11)
Jaka myl przywiecaæ winna
wychowawcom naszej m³odzie¿y ?
Niech z Pisma w. czerpi¹ zasady
mi³oci Pedagoga, który o sobie powiedzia³: Jam jest droga, prawda i
¿ywot (Jan 14, 6). Naprawdê, On
uczy³ jako moc maj¹cy, a nie jako pisarze i faryzeusze (Mat. 7, 28).
Podczas starodawnych Synodów
Kocio³a Katolickiego znajdowa³o siê
Pismo w. na specjalnym tronie przed
o³tarzem. Znaczy³o to: Obradom naszym przewodniczy Jezus Chrystus,
S³owo Bo¿e. Oby i naszym obradom
pañstwowym, naszej myli politycznej, naszym uchwa³om socjalnym,
naszym rozmowom rodzinnym przewodniczy³ Jezus Chrystus, S³owo
które Cia³em siê sta³o.
W zniszczonej przed kilku dniami
przez bomby City londyñskiej pozosta³ na Ave Maria Lane nietkniêty
fryz z napisem:Verbum Domini manem in aeternum. Mimo zniszczenia,
mimo sza³u wojny. Chocia¿by siê za³ama³y systemy spo³eczne i dotychczasowa struktura dziejów, mimo
wszystko pozostanie S³owo Bo¿e,
Prawda Bo¿a, Mi³oæ Bo¿a.
Pozostanie i zwyciê¿y.
Przyjmijmy wiêc ten wi¹teczny
czas, jako dar przypomnienia o S³owie Bo¿ym, które narodzi³o siê w
Betlejem i które niesie nam nadziejê.
Nadziejê na zwyciêstwo!
Podnie rêkê, bo¿e Dzieciê B³ogos³aw ojczyznê mi³¹, w dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej
si³ê Sw¹ si³¹! Dom nasz i majêtnoæ
ca³¹, i wszystkie wioski z miastami,
a S³owo Cia³em siê sta³o i mieszka³o
miêdzy nami!
ks. Jaros³aw W¹sowicz SDB
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SYLWETKA

Czes³aw Moroz 
Cz³owiek na swoim miejscu
Czes³aw Moroz, ur. w 1964
roku, rolnik z Ma³ych Solecznik,
spo³ecznik, ojciec rodziny. Z dziada pradziada na Ziemi Solecznickiej. Ka¿dy musi byæ na swoim
miejscu i robiæ to, co do niego
nale¿y  to jego ¿yciowe credo.

C

zes³aw Moroz urodzi³ siê w Sangieliszkach ko³o Ma³ych Solecznik. Najpierw by³a szko³a pocz¹tkowa
w rodzinnej miejscowoci, potem 
szko³a rednia w Kamionce, Wileñski Sowchoz  Technikum, gdzie
zdoby³ zawód agronoma. Po odbyciu s³u¿by wojskowej zatrudni³ siê
jako brygadzista w ko³chozie w Kamionce i odt¹d ju¿ na trwa³e zwi¹za³
siê z prac¹ na roli. W 1987 r. przeprowadzi³ siê do Ma³ych Solecznik,
gdzie jako brygadzista zatrudni³ siê
w ko³chozie O pokój. Kiedy rozpad³y siê ko³chozy, a w ich miejsce
powsta³y spó³ki rolnicze  zosta³ kierownikiem takiej spó³ki, by wreszcie dziêki zdobytemu dowiadczeniu
przejæ na swoje. Od 1998 roku
prowadzi w³asne gospodarstwo, jedno z najwiêkszych w rejonie: 1700
ha ziemi, uprawa pszenicy, pszen¿yta, jêczmienia, kukurydzy, rzepaku,
gryki, 4,5 tys. sztuk trzody chlewnej, 45 zatrudnionych pracowników.
Kiedy opowiada o tym, co
osi¹gn¹³, brzmi to jak co oczywistego, wydawa³oby siê, ¿e to takie
proste  stworzyæ du¿e, prosperuj¹ce gospodarstwo rolne, które daje
pracê miejscowym.  Z biegiem lat
rzeczywicie wydaje siê to proste 
przyznaje pan Czes³aw.  £atwo jednak nie by³o, niedospane noce, niekoñcz¹cy siê trud, stracone zdrowie
 to s¹ koszty, które przysz³o ponieæ.  Po okresie sowieckim nagle trafilimy do nowych, nieznanych nam kapitalistycznych warunków prowadzenia biznesu, prognozy by³y niejasne, zaczynalimy od
zera, choæ mielimy pewne dowiadczenie praktyczne  opowiada. Pracê na w³asne konto gospodarz z Ma-

Soleczniki

12

Czes³aw Moroz na terenie swego gospodarstwa

³ych Solecznik zaczyna³ od kredytów.
 Kredyty by³y, s¹ i bêd¹, bez tego
siê nie da. Jeli siê chce mieæ nowoczesny, wydajny sprzêt, który siê nie
psuje, a wiêc nie wymaga sta³ych
napraw, czêci zamiennych, wysi³ku fizycznego  trzeba po¿yczaæ.
Prowadzenie w³asnego biznesu
wymaga ci¹g³ego wysi³ku i powiêcenia. Czes³aw Moroz przyznaje,
¿e w naszym kraju, w obecnej sytuacji gospodarczej i w takim systemie podatkowym, jaki mamy, da
siê ¿yæ i nawet rozwijaæ, ale jest
ciê¿ko. Trzeba ci¹gle byæ kilka kroków do przodu, przewidywaæ, myleæ za siebie i za innych. I stale inwestowaæ w nowe technologie i
sprzêt. Kombajn kosztuje ok. 700
tys. litów plus VAT, jest drogi, ale
op³aci siê bardziej ni¿ stary. W tej
sytuacji w³aciciel gospodarstwa
bardzo sobie chwali dotacje unijne,
dziêki którym mo¿na uzyskaæ 50 %
refundacjê kosztów nabycia techniki
rolniczej. Na pocz¹tku, zanim pozna³o siê ca³¹ kuchniê unijnych
mechanizmów finansowania, by³o
trudniej, ale metod¹ prób i b³êdów
uda³o siê pokonaæ i te progi.
Z rynkiem zbytu dla produkcji
problemu nie ma.  Problem jest tylko z tym, kto wiêcej zap³aci  ¿artuje Czes³aw Moroz.  Miejscowe
rzenie chêtnie skupuj¹ trzodê, zbo¿e  kupuj¹ koncerny. cie¿ki do
nabywców s¹ ju¿ wydeptane, ale zawsze trzeba mieæ kilku nabywców
w zanadrzu, by móc negocjowaæ
bardziej dogodne ceny skupu.

NAJWA¯NIEJSZY
JEST CZ£OWIEK

Czes³aw Moroz stale inwestuje,
doskonali proces hodowli trzody, uprawy roli, choæ  jak mówi  technika i
technologie s¹ oczywicie wa¿ne, ale
na pierwszym planie w ka¿dej sprawie jest cz³owiek. Czynnik ludzki  to
jest to, co decyduje o sukcesie przedsiêwziêcia.  Zawsze powtarzam, ¿e
winiê trzeba traktowaæ po ludzku, a
co dopiero cz³owieka. Jeli pracowników traktuje siê dobrze, zapewnia im
pracê i godziwy zarobek, wówczas
pracuj¹ z oddaniem, rzetelnie.  Czes³aw Moroz ma w tej kwestii kategoryczne stanowisko.  W pracy na roli
wiêcej jest pracy sezonowej, ale przecie¿ nie mogê cz³owieka wykorzystaæ
latem, kiedy jest mi bardzo potrzebny,
a zim¹ zostawiæ na pastwê losu  ma
przecie¿ rodzinê, obowi¹zki wobec najbli¿szych, musi wiêc mieæ sta³e dochody. I z tej sytuacji jako udaje mu siê
wybrn¹æ, czego dowodem jest to, ¿e
nie ma problemów kadrowych. Zreszt¹
w gospodarstwie pana Czes³awa przep³yw kadr jest znikomy, w zdecydowanej wiêkszoci pracuj¹ tu od pocz¹tku ci sami ludzie, z wieloma z nich razem pracowa³ jeszcze w spó³ce Prie
Visinèios. Oczywicie, kto odchodzi
na emeryturê, kto musi zrezygnowaæ
z pracy ze wzglêdów zdrowotnych,
przychodz¹ nowi, ale w zasadzie jest
to ta sama od lat zgrana ekipa.
 Uwa¿am, ¿e mam najsilniejszy,
najlepszy zespó³, jestem wdziêczny
tym ludziom, ¿e mi zaufali i nadal
ufaj¹  mówi.

SYLWETKA
Teraz, kiedy praca w gospodarstwie
jest ju¿ usystematyzowana, na wszystkich odcinkach produkcji s¹ zaufani,
oddani pracownicy, system sprawnie
funkcjonuje, mo¿na ju¿ nieco odetchn¹æ,
zwolniæ tempo, wzi¹æ g³êbszy oddech.
Zim¹, kiedy pracy jest mniej, mo¿na pozwoliæ sobie na bli¿sze i dalsze podró¿e.
Wyspy Kanaryjskie, Egipt, Turcja,
Maroko, Tunezja, podró¿e na Zachód
i na Wschód, wyjazdy wypoczynkowe i zwiedzanie  pan Czes³aw wymienia miejsca, które ju¿ zwiedzi³. Nie
sam i nawet nie w cis³ym gronie rodzinnym, lecz w wiêkszym towarzystwie wspó³pracowników, a w³aciwie  przyjació³. Podczas takich wyjazdów  jak¿eby inaczej  zawsze
zwraca uwagê na miejscowe gospodarstwa rolne, jak s¹ prowadzone, co
mo¿na zastosowaæ u siebie. Obca mu
jest jednak zazdroæ, liczenie cudzych
pieniêdzy, wtr¹canie siê do cudzych
spraw.  To nie jest w moim stylu 
nie wdaje siê w dyskusje na temat
tego, ¿e komu lepiej siê powodzi. 
Ka¿dy musi pilnowaæ swoich spraw.

RADOÆ DAWANIA

Wa¿ne miejsce w ¿yciu gospodarza z Ma³ych Solecznik zajmuje dzia-

³alnoæ spo³eczna i dobroczynnoæ.
 Jeli przyroda da³a komu wiêcej
ni¿ innym, ma obowi¹zek dzielenia
siê z tymi, którzy maj¹ mniejsze mo¿liwoci  mówi z przekonaniem. 
Dawanie jest przyjemne, przyjemniejsze nawet ni¿ branie  dodaje.
Dlatego zapewne tak szczerze anga¿uje siê w ró¿ne przedsiêwziêcia 
wspiera imprezy kulturalne, edukacyjne, pomaga samorz¹dowi i Caritasowi. Ostatnio gospodarstwo rolne Czes³awa Moroza jest powa¿nie
zaanga¿owane w renowacjê budynku nale¿¹cego do parafii w Ma³ych
Solecznikach, zainwestowano tu
kilkadziesi¹t tysiêcy litów.  A jak
ksi¹dz proboszcz to wykorzysta  to
ju¿ jego g³owa  mówi. I ¿artem dodaje: po 45 roku ¿ycia trzeba przyjaniæ siê z ksiêdzem i lekarzem.
Poczucie humoru, dystans do
siebie i umiejêtnoæ ¿artowania 
to cechy pana Czes³awa, które daj¹
siê rozpoznaæ ju¿ przy pierwszym
kontakcie.

DZIECI 
DUMA I NADZIEJA

Wielkie nadzieje Czes³aw Moroz
pok³ada w swoich dzieciach.  To

moja krew, jestem z nich dumny i czujê, ¿e wszystko im siê w ¿yciu dobrze
pouk³ada. Córka Renata koñczy w³anie studia na ochronie rodowiska, ju¿
anga¿uje siê w dzia³alnoæ firmy ojca.
 Chcê, ¿eby córka i syn nabrali praktyki i z czasem przejêli prowadzenie
gospodarstwa. Oczkiem w g³owie ca³ej rodziny, a przede wszystkim dziadka jest niespe³na 3- letni synek Renaty,
Oskar. Kiedy mówi o wnuku, zmienia
siê mu siê nawet barwa g³osu.  Tego
cz³owieczka trzeba widzieæ i mówiæ
albo dobrze, albo przemilczeæ.
Wigiliê rodzina spêdza zawsze w
rodzinnym domu pana Czes³awa, u
jego mamy, która choæ ciê¿ko chora, wci¹¿ ma baczne, matczyne spojrzenie na wszystko, co dotyczy najbli¿szych. Jest tradycyjnie, z potrawami przygotowanymi przez ma³¿onkê, która jak zapewnia, jest
wietn¹ gospodyni¹.
Czes³aw Moroz uwa¿a, ¿e prawdziwym szczêciem jest ¿yæ i pracowaæ, tam, gdzie siê cz³owiek urodzi³,
gdzie od pokoleñ mieszkali jego przodkowie. Musi to ceniæ. I kochaæ swoj¹
ma³¹ Ojczyznê.
Barbara Sosno
Fot. archiwum

Zgrana ekipa Pana Czes³awa
Grudzieñ 2011
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AKTUALIA

Op³atek w biurze ZPL
Mieszkañcy starostwa dziewieniskiego jako
pierwsi w rejonie solecznickim zebrali siê na spotkaniu op³atkowym. 20 grudnia w Jurgielanach z
inicjatywy lokalnego ko³a ZPL odby³o siê spotkanie bo¿onarodzeniowe.
W siedzibie ko³a zebrali siê mieszkañcy wsi oraz s¹siednich miejscowoci. Mieszcz¹ce siê w gmachu jurgielañskiej filii szko³y redniej im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach biuro polskiej organizacji spo³ecznej jej cz³onkowie, przed kilkoma laty, wyremontowali w³asnymi si³ami. Od tego czasu siedziba s³u¿y ca³ej lokalnej spo³ecznoci. Tu mieszkañcy wsi na czele z so³tysem i jednoczenie prezesem lokalnego oddzia³u ZPL pani¹ Len¹ Bicic
spotykaj¹ siê, by rozmawiaæ o problemach, radociach
oraz w okresie bo¿onarodzeniowym dzieliæ siê op³atkiem
i sk³adaæ sobie nawzajem wi¹teczne ¿yczenia.
By wspólnie podzieliæ siê op³atkiem do Jurgielan zawitali dyrektor administracji samorz¹du rejonu solecznickiego Boles³aw Daszkiewicz oraz starosta gminy dziewieniskiej Czes³awa Marcinkiewicz, którzy w imieniu w³adz
samorz¹dowych z³o¿yli zebranym wi¹teczne ¿yczenia.
 ¯ycz¹c wam pogodnych i radosnych wi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz szczêliwego Nowego Roku chcê zapewniæ, ¿e w³adze samorz¹dowe gotowe s¹ wspieraæ ka¿d¹
wasz¹ inicjatywê w celu podniesienia stopy ¿yciowej na

wsi. Jestecie bardzo aktywn¹ i przyjazn¹ wspólnot¹. Doskona³ym dowodem na to s³u¿y ten fakt, ¿e siedziba ZPL,
w której dzisiaj spotykamy siê, powsta³a z waszej inicjatywy i dziêki waszemu zaanga¿owaniu - powiedzia³ B.
Daszkiewicz.
Przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia najm³odszych mieszkañców Dziewieniszek tradycyjnie odwiedzili Miko³aje z
Warszawy i Radomia. Spotkanie op³atkowe sta³o siê dla doros³ych doskona³¹ okazj¹, by w ich imieniu przekazaæ dzieciakom s³odkie prezenty.

Spotkania wigilijne w gminie podborskiej
20 grudnia br. w gminie podborskiej odby³ siê
cykl spotkañ bo¿onarodzeniowych. wi¹teczne
spotkania odby³y siê w so³ectwach Honckiewicze, Gie³uñce, Bo³¹dzie oraz w centrum gminy.
Centralnym miejscem wigilijnych spotkañ sta³a siê
szko³a podstawowa w Podborzu. W auli przy blasku
wiec na zaproszenie starostwa oraz dyrekcji szko³y zgromadzili siê rodzice oraz mieszkañcy wsi. Podzieliæ siê
op³atkiem przybyli wicemer rejonu solecznickiego Andrzej Andruszkiewicz oraz ks. proboszcz parafii butrymañskiej Szymon Wik³o.
Tradycyjnie uczniowie przygotowali jase³ka, przedstawiaj¹c na szkolnej scenie najstarsz¹ historiê przyjcia Boga
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na wiat. Ka¿dego roku ta historia zmusza nas do refleksji
i zastanowienia siê nad stanem naszych serc.
Chocia¿ jase³ka w szkole s¹ wystawiane ka¿dego
roku, m³odzie¿ pod kierownictwem katechetki Loli Dorotko i nauczycielki muzyki And¿eliki Walukiewicz za
ka¿dym razem zadziwia widzów nowymi interpretacjami oraz dobr¹ gr¹ aktorsk¹.
Obecny na wieczorze wigilijnym ks. proboszcz Sz.
Wik³o nie kry³ podziwu dla uczniów i pedagogów.
wi¹teczne ¿yczenia bo¿onarodzeniowe uczestnikom
spotkania z³o¿yli starosta gminy podborskiej Tadeusz Minakowski oraz wicemer rejonu solecznickiego Andrzej
Andruszkiewicz.
 Drodzy mieszkañcy gminy podborskiej. W imieniu
samorz¹du solecznickiego sk³adam najserdeczniejsze
¿yczenia z okazji zbli¿aj¹cych siê wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku. Niech te wiêta bêd¹ radosne dla
waszych rodzin, za Nowy Rok przyniesie same powodzenia. Ze swojej strony chcê zapewniæ, ¿e samorz¹d
solecznicki do³o¿y wszelkich starañ, by wasze dawne pragnienie, jakim jest zaasfaltowanie drogi od Butrymañ do
Podborza, zici³o siê - powiedzia³ A. Andruszkiewicz.
Na zakoñczenie wieczoru wigilijnego jego uczestnicy
z³o¿yli sobie nawzajem ¿yczenia wi¹teczne i prze³amali
siê op³atkiem. M³odzie¿ szkolna otrzyma³a s³odkie prezenty bo¿onarodzeniowe, które ufundowali samorz¹d solecznicki oraz ks. proboszcz Sz. Wik³o.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor

AKTUALIA

Wigilia z Caritasem
Wigilijne spotkanie, zorganizowane przez oddzia³ Caritas parafii w Ma³ych Solecznikach
21 grudnia poprzedzi³a uroczysta msza w kociele pw. w. Jerzego.

Po nabo¿eñstwie, które celebrowa³ ks. proboszcz
Zdzis³aw Bochniak, zaproszeni przez Caritas gocie
udali siê do miejscowej sali imprez, by przy stole wigilijnym z³o¿yæ sobie nawzajem ¿yczenia oraz prze³amaæ
siê op³atkiem.
wiêto Bo¿ego Narodzeniana jest jednym z najbardziej rodzinnych wi¹t, dlatego wolontariusze Caritasu wspólnie z ks. proboszczem Z. Bochniakiem postanowili organizowaæ spotkanie wi¹teczne dla ludzi samotnych i potrzebuj¹cych. Tym, którym przez ca³y rok
powiêcali swój wolny czas poprzez akcje charytatywne i spotkania integracyjne. Dos³ownie przed miesi¹cem
wolontariusze organizacji katolickiej w ramach ogólnokrajowej akcji Bank ¯ywnoci zebrali 300 kg m¹ki,
ró¿norodnych kasz, oleju, cukru oraz konserw miêsnych
i rybnych. Z zebranej darowizny skompletowano 150
paczek ¿ywnociowych dla ubogich rodzin i osób samotnych. Ponadto ju¿ od wielu lat Caritas wspólnie z
samorz¹dem solecznickim dostarcza europejsk¹ pomoc
¿ywnociow¹ dla najbardziej potrzebuj¹cych. W tym roku
przy pomocy finansowej darczyñców aktywici Caritas rozpoczêli w Ma³ych Solecznikach wyposa¿anie
swego przedstawicielstwa, które bêdzie mieci³o siê w
jednym z domów po³o¿onych naprzeciwko kocio³a.

Zaproszeni do Ma³ych Solecznikach mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz oraz starosta gminy solecznickiej Jerzy Miluszkiewicz z³o¿yli zebranym ¿yczenia wi¹teczne oraz podziêkowali wolontariuszom Caritas za pracê spo³eczn¹.
 Inicjatywa i ofiarna praca wolontariuszy Caritas
w Ma³ych Solecznikach zas³uguje na du¿e uznanie. Jestemy wszyscy wdziêczni za wasze powiêcenie w s³u¿bie
spo³eczeñstwu, które, niestety, prze¿ywa trudne czasy.
Za nami nie³atwy rok, ale mamy te¿ powody do radoci i
dumy. Wykorzystuj¹c europejsk¹ pomoc finansow¹ w
rejonie uda³o siê pomylnie realizowaæ ca³y szereg spo³ecznie wa¿nych projektów inwestycyjnych. Cieszê siê,
¿e inicjatywom samorz¹dowym towarzyszy inicjatywa
spo³eczna, taka jak w Ma³ych Solecznikach, gdzie wysi³kiem samych parafian powstaje centrum Caritas  powiedzia³ Z. Palewicz.

Muzyczny wieczór cudów w Solecznikach
Rekordow¹ kwotê 2800 litów zebrano podczas III edycji bo¿onarodzeniowego koncertu
charytatywnego Podzielmy siê cudem, który
odby³ siê 21 grudnia w z³otej sali Szko³y Sztuk
Piêknych im. S. Moniuszki w Solecznikach. Impreza dobroczynna odby³a siê pod patronatem
mera rejonu Zdzis³awa Palewicza.
W roli inicjatora koncertu charytatywnego przed trzema laty wyst¹pi³o solecznickie Zrzeszenie Mi³oników Sztuki M³odzie¿ przysz³oci. Zainicjowana przez rodzinê Rodziewiczów organizacja zrzeszy³a utalentowan¹ muzycznie
m³odzie¿ rejonu, w wiêkszoci uczniów b¹d absolwentów Szko³y Sztuk Piêknych. Finansowo imprezê wspiera
samorz¹d solecznicki, ZPL oraz rejonowe spó³ki - almesta, Polivektris, Actas, Medbalt i alèininku uvi. ninkystes ukis.
,

Ka¿dego roku w ramach koncertu jest organizowana
zbiórka pieniêdzy na cele charytatywne. Zebrana w ubieg³ym roku kwota zosta³a przeznaczona na prezenty wi¹teczne dla rodzin wielodzietnych oraz osób samotnych w
starszym wieku, którymi opiekuje siê Centrum Opieki Socjalnej. rodki zebrane w roku bie¿¹cym zosta³y przeznaczone dla Domu Dziecka w Solecznikach.
W koncercie bo¿onarodzeniowym razem z artystami
zespo³u wokalnego Bel canto, amerykañsk¹ wokalistk¹

Shast¹ Miller, zespo³em Proper Heat, wyst¹pili wychowankowie Domu Dziecka. W wykonaniu zawodowych
artystów oraz amatorów, publicznoæ us³ysza³a kolêdy oraz
przeboje muzyki wiatowej, powiêcone wiêtom Bo¿ego Narodzenia. W wykonaniu dyrektora solecznickiego
szpitala Zbigniewa Siemienowicza zabrzmia³y utwory s³ynnego rosyjskiego barda Bu³ata Okud¿awy - Pieñ gruziñska oraz Modlitwa. Wród goci honorowych wieczoru
nie zabrak³o Ryszarda Kowalskiego, Radcy - Kierownika
Wydzia³u Promocji Handlu i Inwestycji ambasady RP na
Litwie, mera rejonu solecznickiego Z. Palewicza, radnych
samorz¹du, przedsiêbiorców.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
Grudzieñ 2011
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ROZMAITOCI
Stabilnoæ w strefie euro jest dobra dla krajów Europy jak równie¿ dla Wielkiej
Brytanii, ale przede wszystkim musimy chroniæ interesy Wielkiej Brytanii.
David Cameron, Szczyt rady UE, Bruksela,08.12.2011.

PODZIA£ EUROPY?!

Nastroje przed zaplanowanym Szczytem Rady UE nie budzi³y w¹tpliwoci, ¿e bêdzie to jeden z najtrudniejszych szczytów, który zadecyduje o dalszym losie strefy euro. Kilka
tygodni przed brukselskim spotkaniem by³o wiadomo, ¿e Francja i Niemcy maj¹ w³asne plany na ratowanie waluty euro,
polegaj¹ce na zmianie Traktatu Lizboñskiego. Ale równie¿ z
za kana³u La Manche dociera³y na kontynent europejski
mocne g³osy sprzeciwu wobec zmian traktatowych. Po za
tym, ka¿dy jeszcze pamiêta³ poprzedni Szczyt, który nie przyniós³ ¿adnego rezultatu, a na którym dosz³o do spiêcia miêdzy Cameronem a Sarkozym.

D£UGA NOC

8 i 9 grudnia nikt nie mia³ w¹tpliwoci, ¿e kolejne spotkanie bez rezultatu, mog³oby siê le zakoñczyæ dla ca³ej Unii
Europejskiej. G³owy pañstw oraz rz¹dów Europy, tej ze strefy
euro, jak równie¿ z po za, 8 grudnia o godzinie 20.30 (czasu
litewskiego 21.30) zasiedli przy wspólnym stole, aby zdecydowaæ o dalszej wspó³pracy fiskalnej. Nikt nie w¹tpi³, ¿e bêdzie to ciê¿ka i d³uga noc. Obrady trwa³y za zamkniêtymi
drzwiami i tylko od czasu do czasu, dociera³y do dziennikarzy informacje o posuniêciach w debacie. Oko³o 23.30 wiadomo by³o, ¿e przedyskutowano dopiero siedem z siedemnastu
punktów planu ratunkowego.
Debaty trwa³y do rana 9 grudnia. Dopiero oko³o godziny
czwartej rano Rada zmierza³a ku koñcowi obrad i zapowiedziano, ¿e konferencja prasowa Szefa Rady UE Hermana Van Rompuya oraz Przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej Jose Barroso odbêdzie siê oko³o godziny 5.30.

BEZ WIELKIEJ BRYTANII
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W negocjacjach nad zmianami traktatu, David Cameron,
premier Wielkiej Brytanii, owiadczy³, ¿e nie zgadza siê na
zmianê traktatu, poniewa¿ nie s³u¿y to interesom jego kraju,
co zwiêkszy³oby kontrolê londyñskiej finansjery, tzw. London City. Bez zgody wszystkich pañstw UE nie jest mo¿liwa
zmiana traktatu, który jest czym w rodzaju konstytucji UE
Zdeterminowane przeforsowaæ zmiany traktatowe, Francja i Niemcy, wspólnie zaproponowa³y stworzenie osobnej
umowy, tzw. traktatu miêdzynarodowego, co zdoby³o poparcie wszystkich krajów strefy euro oraz siedmiu z po za,
w tym Polski i Litwy. Opracowane przez Angelê Merkel i
Nicolasa Sarkozyego propozycje utworzenia swoistej unii
fiskalnej, która oznacza wprowadzenie bardziej rygorystycznych metod kontroli finansów pañstw wspólnoty. Ma ona
zostaæ przyjêta w formie umowy miêdzyrz¹dowej, która formalnie zostanie zawarta obok UE i nie bêdzie czêci¹ porz¹dku prawnego wspólnoty.
 W krótkim okresie postanowilimy, ¿e przeka¿emy 200
miliardów euro do Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, z czego 150 miliardów ma pochodziæ z krajów strefy
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euro, a 50 mld z pañstwa z po za  mówi³ na konferencji
prasowej Szef Rady UE. W d³u¿szym okresie zostanie podpisana unia fiskalna, która zwiêkszy kontrolê pañstw w zakresie finansów, a wiêc pañstwa, które zgodz¹ siê na podpisanie umowy miêdzynarodowej, bêd¹ musia³y implementowaæ jej postanowienia do Konstytucji, co spowoduje, ¿e
stanie siê ona wewnêtrznym prawem pañstw sygnatariuszy. Ostatecznie zgodê na podpisanie umowy wyrazi³o 17
pañstw ze strefy euro oraz 6 pañstw z po za, w tym Litwa i
Polska. Czechy, Szwecja i Wêgry, zapowiedzia³y, ¿e zgodz¹
siê na podpisanie umowy, je¿eli zaakceptuj¹ to ich Parlamenty. ( Wielka Brytania nie podpisze umowy  red.) 
mówi³ Herman Van Rompuy.
Czy podzia³ Europy w tak wa¿nych kwestiach finansowych
mo¿e byæ pierwszym krokiem do prawdziwego podzia³u?
Eurosceptycy zacieraj¹c rêce, powiedzieliby, ¿e tak. Lecz
wiêkszoæ, nie widzi w tym nic, co mog³oby zagra¿aæ istnieniu Unii Europejskiej. Niektórzy porównuj¹ grudniowe debaty, do tych negocjacji o strefie Schengen, gdy Wielka Brytania oraz Irlandia powiedzia³y, ¿e nie przyst¹pi¹ do tego
uk³adu. Nie przeszkodzi³o to dalszej integracji oraz stworzeniu Unii Europejskiej (Maastricht 1992). Przyszli sygnatariusze chc¹ jak najszybciej doprowadziæ do szczegó³owego
wypracowania umowy i do jej podpisania. Na razie kopie
paktu fiskalnego zosta³y wys³ane do rz¹dów pañstw. W poszczególnych krajach tocz¹ siê dyskusje parlamentarne, co
do szczegó³ów ustalonych na pocz¹tku grudnia.

NOWY CZ£ONEK UE

9 grudnia, oko³o godziny dziesi¹tej, przedstawiciele 27
pañstw Unii Europejskiej oraz Chorwacji, podpisali traktat
akcesyjny przyjmuj¹cy Republikê Chorwacji do Unii Europejskiej. Jest to pierwszy krok na drodze, by w po³owie 2013
roku, Chorwacja zosta³aby pe³noprawnym cz³onkiem UE, ale
przed t¹ dat¹ musi siê odbyæ jeszcze referendum, w którym
obywatele wyra¿¹ zgodê na akcesjê do UE. Po referendum
rz¹dy dwudziestu siedmiu pañstw musz¹ ratyfikowaæ traktat
w swoich parlamentach, a w miêdzyczasie Chorwacja musi
kontynuowaæ przeprowadzanie reform, wprowadzaj¹c zarazem w ¿ycie standardy i zalecenia przewidziane w traktacie.
Katarzyna Biersztañska
Fot. Katarzyna Biersztañska
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