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S£OWO WSTÊPNE

Pamiêæ, która musi pogodziæ ¿yj¹cych

Spis treci

Szanowni Czytelnicy,
Przed Pañstwem trzeci numer spo³eczno-kulturalnego miesiêcznika Soleczniki. Listopad w rejonie solecznickm odznaczy³ siê szeregiem wa¿nych spo³ecznych wydarzeñ. Pogrzeb
szcz¹tków ¿o³nierzy Armii Krajowej w
kwaterze wojskowej na cmentarzu w Ejszyszkach, sta³ siê wiod¹cym tematem
tego numeru.
Bardzo czêsto z przyjemnoci¹
i dum¹ mówimy o bogactwie wielonarodowym i kulturalnym ziemi wileñskiej, która przez wieki by³a ma³¹ Ojczyzn¹ dla Polaków, Litwinów, ¯ydów
i Bia³orusinów. O tym wspominaj¹, i tym
siê szczyc¹ przedstawiciele wszystkich
wy¿ej wymienionych narodowoci.
Wspólna radoæ i duma znika, kiedy
s¹siedzkie i przyjacielskie narody zaczynaj¹ wystawiaæ jeden drugiemu rachunki historyczne. Na przeci¹gu stuleci z pewnoci¹ wiele dzia³o siê, by³y
i wspólne walki przeciwko zaborowi
carskiemu, lecz dochodzi³o i do bratobójczych konfrontacji. Szczególnie
we znaki da³ siê wiek XIX i okres miêdzywojenny. Dlatego do dzisiaj historycy nie mog¹ dojæ do wspólnego
mianownika w ich ocenie. I w¹tpliwym
jest, by kiedykolwiek doszli oni do porozumienia. Jako zwykli ludzie zawsze
jestemy gotowi do ostatnich si³ broniæ w³asnej racji stanu, czasem nie zwa¿aj¹c na to, ¿e ona mo¿e byæ krzywdz¹ca dla naszego oponenta i zarazem s¹siada. To chyba w³anie dlatego ju¿
drug¹ dekadê jestemy aktorami drugiego, b¹d trzeciego planu serialu pod
nazw¹ Obrona praw mniejszoci narodowych na Litwie i w Polsce. Nadal
my, ¿yj¹cy tutaj i tam, nie mo¿emy
przejæ do realizacji konkretnych po-

rozumieñ, nadal nie ma pomiêdzy nami
zrozumienia i zgody.
Jesieni¹ ubieg³ego roku z inicjatywy
Solecznickiego Oddzia³u Rejonowego
Zwi¹zku Polaków na Litwie oraz Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa na
grodzisku w Ejszyszkach, by³y przeprowadzone prace archeologiczno-ekshumacyjne, celem których by³o odnalezienie miejsca pogrzebania ¿o³nierzy oddzia³u pod dowództwem por. Jana Borysewicza (ps. Krysia), poleg³ych w walce z oddzia³ami NKWD zim¹ 1945 roku.
W toku prac archeologom uda³o siê odnaleæ szcz¹tki trzech osób. Niestety, do
koñca nie uda³o siê ustaliæ, czy jest
wród nich porucznik Krysia. Wród
pochowanych na ejszyskim cmentarzu
s¹ najprawdopodobniej szcz¹tki Tamulewicza, konspiratora z placówki AK;
¿o³nierza Józefa Kwietnia ps. Mucha
oraz nieznanego akowca.
Wiadomo, ¿e w walkach prowadzonych na Wileñszczynie podczas II wojny wiatowej zginê³o wielu ¿o³nierzy Armii Krajowej i litewskich oddzia³ów
lenych braci. Ka¿dy z nich walczy³
w obronie w³asnej Ojczyzny, takiej jak¹
j¹ widzia³, o jakiej marzy³. W tej bratobójczej walce ¿adna ze stron nie odnios³a upragnionego zwyciêstwa. Zarówno Litwa, tak jak i Polska, na d³ugie dziesiêciolecia znalaz³y siê pod rz¹dami obcej i wrogiej sobie si³y - imperium Zwi¹zku Radzieckiego. My, dzisiaj ¿yj¹cy musimy uhonorowaæ pamiêæ o wszystkich
którzy zgin¹³ w tamtej krwawej wojnie,
której bolesne rany do dzisiaj wp³ywaj¹
na stosunki pomiêdzy Litwinami i Polakami. ¯o³nierzy, którzy walczyli przeciwko sobie, pogodzi³a mieræ. Nas powinna pogodziæ pamiêæ o nich i tak siê poniek¹d sta³o.

Podczas ceremonii pogrzebowej
¿o³nierzy Armii Krajowej w Ejszyszkach
Andrzej Przewonik, sekretarz Rady
Ochrony Pamiêci Walki i Mêczeñstwa
Narodu Polskiego, podkrela³ i dziêkowa³ za to, ¿e odnalezienie szcz¹tków ¿o³nierzy polskich nie by³oby mo¿liwe bez
pomocy w³adz litewskich. To saperzy
litewskiego wojska ryzykuj¹c w³asnym
¿yciem wydobyli niewybuchy ze studni, do której by³y wrzucone przez Sowietów cia³a ¿o³nierzy AK. Prace archeologiczne wspólnie prowadzili naukowcy z Polski i Litwy. Byæ mo¿e, istniej¹
pomiêdzy nimi ró¿nice zdañ co do stosunków litewsko-polskich, jednak podczas prac stanowili jeden zgrany zespó³.
Po³¹czy³a ich pamiêæ i szacunek do tych,
co zginêli w obronie tej Ojczyzny, któr¹
mieli we w³asnym sercu.
Powy¿szy przyk³ad pokazuje, ¿e pomimo takich przykrych zdarzeñ, jak wypisanie nacjonalistycznych hase³ na
polskiej ambasadzie w Wilnie, mo¿na
ze sob¹ wspólnie pracowaæ i dogadywaæ siê.
Tego w³anie ¿yczymy naszym Czytelnikom z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku. W 2010 rok
wchodzimy z nadziej¹, ¿e bêdzie lepszy od tego, który ju¿ mija.
Andrzej Ko³osowski
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Ok³adka: Jerzy Karpowicz

WYDARZENIA

Szcz¹tki bohaterów spoczê³y
w kwaterze wojskowej

Przed rokiem z inicjatywy Solecznickiego Oddzia³u Rejonowego
Zwi¹zku Polaków na Litwie oraz
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa na grodzisku w Ejszyszkach
by³y prowadzone prace archeologiczno-ekshumacyjne, celem których by³o
odnalezienie miejsca pogrzebania ¿o³nierzy oddzia³u pod dowództwem porucznika Jana Borysewicza (ps. Krysia), poleg³ych w walce z oddzia³ami NKWD zim¹ 1945 roku. W toku
prac archeologom uda³o siê odnaleæ
szcz¹tki trzech osób. Niestety, do
koñca nie uda³o siê ustaliæ, czy jest
wród nich porucznik Krysia.
Wród wydobytych szkieletów s¹ najprawdopodobniej szcz¹tki konspiratora z placówki AK Tamulewicza, ¿o³nierza Józefa Kwietnia ps. Mucha
oraz nieznanego akowca.
Uroczystoci pogrzebowe rozpoczê³y siê od mszy wiêtej, któr¹ celebrowa³ biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz P³oñski. W swoim
kazaniu arcykap³an przypomnia³
uczestnikom uroczystoci pogrzebowych historiê polskiego ruchu oporu
na Wileñszczynie oraz sylwetkê
jednego z najs³ynniejszych dowódców AK, porucznika Jana Borysewicza, pseudonim Krysia.
- Pomiertn¹ Golgot¹ nieustraszonego dowódcy oddzia³u AK by³y
Ejszyszki, Nacza, Koleniki, Raduñ.
Nie ma informacji na temat mogi³y
porucznika. Dzisiejsze uroczystoci

FOT. JERZY KARPOWICZ

Setki ejszyszczan, kombatantów Armii Krajowej z Polski
i Litwy oraz cz³onków rodzin
by³ych ¿o³nierzy polskiego ruchu
oporu 7 listopada br. wziê³o
udzia³ w uroczystociach pogrzebowych ¿o³nierzy Armii Krajowej Okrêgu Wileñskiego.
Szcz¹tki ¿o³nierzy polskiego
podziemia na Wileñszczynie
spoczê³y w kwaterze wojskowej
na cmentarzu w Ejszyszkach

Po up³ywie ponad pó³ wieku szcz¹tki nieznanych ¿o³nierzy Armii Krajowej z honorami zostali pochowane na kwaterze wojskowej ejszyskiego cmentarza

pogrzebowe s¹ ho³dem oddanym
dzielnym ¿o³nierzom Armii Krajowej,
a krzy¿e na kwaterze bêd¹ upamiêtnia³y tych, co spoczywaj¹ w bezimiennych mogi³ach ziemi wileñskiej
i nowogródzkiej  wyg³osi³ w homilii
bp Tadeusz P³oñski.
W uroczystociach pogrzebowych wziêli udzia³ Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie; Andrzej Przewonik,
sekretarz Rady OPWiM; Maciej P³u¿yñski, prezes Stowarzyszenia
Wspólnota Polska; Leonard Talmont, mer rejonu solecznickiego; Stanis³aw Kargul, radca Ambasady RP
w Wilnie; Zdzis³aw Palewicz, wicemer rejonu solecznickiego i prezes
Solecznickiego Oddzia³u Rejonowego ZPL oraz weterani AK, poczet
sztandarowy kampanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, cz³onkowie Klubu 8 pu³ku strzelców konnych w Dzia³owie i inni dostojni gocie.
W wyg³oszonym po zakoñczeniu
mszy wiêtej przemówieniu, Zdzis³aw
Palewicz podkreli³, ¿e ten pogrzeb
jest symbolem szacunki i wdziêcznoci tym, co polegli za wolnoæ nasz¹
i wasz¹.

 Dzisiejszy pogrzeb jest symbolem szacunku dla ¿o³nierzy i swoist¹ lekcj¹ historii. Przez wiele lat
sowieckie w³adzy chcia³y wymazaæ
z pamiêci mieszkañców Wileñszczyzny pamiêæ o jej bohaterach. Nie
uda³o siê. Pamiêæ o walce ¿o³nierzy AK by³a przekazywana w rodzinach z pokolenia na pokolenie.
Teraz pamiêci¹ o zbrojnym wyczynie wszystkich znanych i nieznanych ¿o³nierzy Armii Krajowej bêdzie kwatera wojskowa na cmentarzu w Ejszyszkach i krzy¿ pamiêci wzniesiony na ich czeæ.
Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa
procesja pogrzebowa, na czele której maszerowa³ poczet sztandarowy
kampanii reprezentacyjnej Wojska
Polskiego oraz kombatantów Armii
Krajowej, uda³ siê na ejszyski cmentarz, gdzie szcz¹tki ¿o³nierzy AK znalaz³y swój spoczynek. Przewiduje
siê, ¿e w przysz³oci, w miarê odnajdywania kolejnych mogi³ nieznanych ¿o³nierzy Armii Krajowej, miejscem ich godnego pochówku stanie
siê kwatera wojskowa na cmentarzu w Ejszyszkach.
Andrzej Ko³osowski
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Niezapomniany bohater Krysia
skow¹. S³u¿bê wojskow¹ odby³ na
dywizyjnym kursie Szko³y Podchor¹¿ych w Zambrowie. Po jego ukoñczeniu wst¹pi³ do szko³y Podchor¹¿ych Piechoty w Ostrowii Mazowieckiej  Komorowie. Podchor¹¿ówkê
skoñczy³ w 1938 roku.Uzyska³ stopieñ podporucznika i przydzia³ do stacjonuj¹cego w Suwa³kach 41 pu³ku
piechoty. By³ dobrze zapowiadaj¹cym

SZKO£A I WOJSKO

siê ¿o³nierzem zawodowym i s³u¿y³
w wietnym pu³ku. Doæ wspomnieæ,
¿e 41 Suwalski Pu³k Piechoty nosz¹cy imiê marsza³ka Józefa Pi³sudskiego dzier¿y³ dumnie sztandar przyozdobiony klejnotem najcenniejszego orderu wojskowego  Virtuti Militari. Wród ¿o³nierzy pu³ku by³o a¿
42 kawalerów Virtuti Militari i 243
odznaczonych Krzy¿ami Walecznych. Dowiadczenie z okresu
s³u¿by czynnej w Wojsku Polskim,
w tym doskona³e wyszkolenie
strzeleckie, jakim odznacza³ siê
¿o³nierz zawodowy tamtego czasu,
zaowocuje w przysz³oci, w warunkach partyzanckich. Jan Borysewicz,
ju¿ jako Krysia bêdzie przywi¹zywa³ ogromn¹ wagê w³anie do szkolenia strzeleckiego, czyni¹c tym samym ze swych ¿o³nierzy bojow¹ elitê
nowogródzkiej Armii Krajowej.

Ja, jak wspomina jego rodzony
brat Micha³ uczy³ siê dobrze. Ukoñczy³ z dobr¹ lokat¹ szko³ê powszechn¹ w Wasiliszkach. Nastêpnie, po zdaniu egzaminu, zosta³ przyjêty w szeregi uczniów Seminarium
Nauczycielskiego w Szczuczynie Nowogródzkim. Seminaria Nauczycielskie w miêdzywojennej Polsce odznacza³y siê wybitnie wysokim poziomem
nauczania. Z za³o¿enia przygotowywa³y kadry nauczycielskie dla rozwoju szkolnictwa podstawowego, zwanego wówczas powszechnym, czyli
by³y czym, co nazywamy dzi liceami pedagogicznymi. Jednak dyplomy nauczycielskie absolwentów seminariów nie uprawnia³y do wstêpu
na wy¿sze uczelnie. Jan po ukoñczeniu szko³y wybra³ wiêc karierê woj-
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KAMPANIA WRZENIOWA
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7 listopada tego roku w Ejszyszkach w uroczysty sposób
zosta³y pochowane szcz¹tki
¿o³nierzy Armii Krajowej. Jedne z nich prawdopodobnie nale¿a³y do porucznika Jana Borysewicza ps. Krysia, niezapomnianego bohatera, którego
celem ca³ego ¿ycia sta³a siê walka za wolnoæ narodu polskiego.
Jan Borysewicz urodzi³ siê 12
wrzenia 1913 roku w Dworczanach
(obecnie Bia³oru) w parafii Wasiliszki w powiecie lidzkim ówczesnej
guberni wileñskiej, w rodzinie ch³opskiej. Osiad³ej, jak to mawiano od
zawsze na Kresach. Mama Jana
z domu Jakubaszko, równie¿ pochodzi³a z okolic Wasiliszek. Rodzice
Jana w okresie miêdzywojennym
posiadali dobrze prosperuj¹ce gospodarstwo rolne o powierzchni 20
hektarów. Ma³ego Jasia ochrzczono
w miejscowej parafii, w kociele w
Starych Wasiliszkach. Koció³ ten,
istniej¹cy po dzi dzieñ zosta³ zbudowany w 1907 roku  zaledwie
szeæ lat  przed narodzinami Jana.

M³ody porucznik Borysewicz

Przyszed³ tragiczny rok 1939.
Borysewicz, ¿o³nierzoficer wyrusza na front, dowodzi plutonem a nastêpnie kompani¹ w 29 Dywizji Piechoty Armii Prusy. 1 wrzesieñ
1939 roku zasta³ go na pozycjach
os³onowych Suwalszczyzny, drugiego
ruszy³ on w rejon Pilicy. Tu 8 wrzenia pod Odrzywo³em batalion zostaje rozbity przez jednostki 13 Dywizji
Zmotoryzowanej. W masakrze Borysewicz traci swego dowódcê majora Edwarda Billika oraz wielu
m³odszych dowódców piechoty. Borysewicz do niewoli nie trafi³. Uda³o
mu siê wróciæ do domu. Na Jana
czeka³a umieraj¹ca mama. Nie maj¹c informacji o lasach syna, czu³a 
jak to matka  ¿e ¿yje. Powtarza³a,
m³odszemu, bêd¹cemu w domu synowi  Micha³owi, ¿e czeka, by pob³ogos³awiæ przed mierci¹ obu
ch³opców. Niestety, mieræ zabra³a
j¹ szybciej, ni¿ dotar³ do domu Jan.
Przyby³ w kilka dni po jej odejciu.
Zmar³a 23 wrzenia 1939 roku. Podporucznik Krysia wiedzia³, ¿e przegrany wrzesieñ, to dopiero preludium
walki o niepodleg³oæ, która bêdzie
siê toczyæ w innych warunkach, ale
bêdzie trwaæ. Z Pary¿a nadchodzi³y
drog¹ radiow¹ komunikaty o tworzeniu siê Wojska Polskiego na obczynie. Jan d³ugo w domu nie zabawi³.
Postanowi³ przedostaæ siê na Zachód, do odtwarzanej Armii Polskiej.
Okolicznoci podró¿y, zreszt¹ nieudanej Jana Borysewicza do Armii
Polskiej we Francji s¹ niejasne.

KONSPIRACJA
I WIÊZIENIE
Prawdopodobnie jesieni¹ 1939
roku uda³o mu siê przedostaæ do
Wilna. Najprawdopodobniej stamt¹d
chcia³ do³¹czyæ do oddzia³ów polskich
na Zachodzie. Jakim sposobem,
któr¹ drog¹? Tego nie wiemy. Nie-

wykluczone, ¿e w Wilnie zwi¹za³ siê
ju¿ z polsk¹ konspiracj¹. W ka¿dym
razie w drugim kwartale 1940 roku
dosta³ siê w rêce Sowietów. Osadzono go w wiêzieniu w Baranowiczach. Przeszed³ tam ciê¿kie ledztwo. Jak opowiada³ póniej ju¿ za
niemieckiej okupacji  bratu i ojcu,
pomóg³ mu wówczas jeden z funkcjonariuszy NKWD, który nie wiedzieæ czemu, mo¿e targany wyrzutami sumienia, powtarza³:
 Nie przyznawaj siê, jeli siê
przyznasz to bêdzie po tobie. Z Baranowicz, wci¹¿ bez wyroku, zosta³
przeniesiony do Brzecia. Dotrwa³
tam do ataku Niemców na swego
dotychczasowego sojusznika to jest
Zwi¹zek Sowiecki, w czerwcu 1941
roku. Bolszewicy ewakuowali wiêzienie. Tak zwana ewakuacja polega³a na tym, ¿e pêdzono wycieñczonych aresztantów, a ci z nich, którzy
nie mieli si³ iæ, byli dobijani strza³em
w potylicê. Jan wraz z trzema towarzyszami niedoli postanowi³ prysn¹æ. Uda³o siê trzem, jednego z nich
 polskiego Tatara spod Lidy  dosiêg³a sowiecka kula. Szczêliwie
cala trójka ocala³ych dotar³a do domów. Rozpoczê³a siê kolejna, tym
razem niemiecka okupacja.

NIEMIECKA OKUPACJA
Jan Borysewicz by³ jednym z pierwszych, który wst¹pi³ do Armii Krajowej w Lidzkiem. Przysiêgê z³o¿y³ ju¿
w 1941 roku. Przyj¹³ pseudonim
Krysia. Od tego momentu dla towarzyszy broni staje siê Krysi¹,
dla podw³adnych komendantem
Krysi¹, a póniej  ju¿ za kolejnej
okupacji sowieckiej  Mcicielem.
W czerwcu 1943 roku z placówki
Bieñkiewicze wyruszy³ w pole zawi¹zek oddzia³u partyzanckiego nr 314
dowodzony przez ppor./por. Jana
Borysewicza Krysiê, który awans
na porucznika uzyska³ z dniem 11 listopada 1943 roku. Grupa licz¹ca
pocz¹tkowo 5 ludzi przesz³a na teren Paszkiewicz. Oddzia³ nr 314
dzia³a³ pocz¹tkowo zamaskowany
jako grupa sowiecka (mundury, ko-

menda). Pocz¹tkowo jego
dzia³ania mia³y ograniczony zakres  zdobywa³
broñ, likwidowa³ konfidentów, ochrania³ teren przed
bandami rabunkowymi.
Grupa licz¹ca na samym
pocz¹tku tak ma³o osób
przeros³a z czasem w 650
osobowy, wietnie uzbrojonych ¿o³nierzy, batalion. Jan Borysewicz w latach wojny odnotowa³ na
swym koncie szereg udanych dzia³añ bojowych przeciw niemieckim
si³om okupacyjnym, m.in. rozbi³ wiêzienie w Ejszyszkach i zdoby³ Raduñ. Oddzia³ Krzysi dzia³a³ dzielnie i wyrz¹dzi³ wiele szkód nieprzyjacielowi, tak niemieckiemu jak i sowieckiemu.

MIERÆ I PONI¯ENIE
Noc¹ z 20 na 21 stycznia 1945
roku oddzia³ kierowany przez Borysewicza, kwaterowa³ w Puszczy
Nackiej. Po rozmowie z ³¹cznikiem
Krysia poderwa³ oddzia³. Ruszyli
marszem ubezpieczonym w stronê
Kowalek. By³ wysoki nieg. Poruszanie utrudnia³y zaspy. We wsi s¹
Sowieci. Zasadzka... Przebieg bitwy
w Kowalkach oraz zapis ostatnich
chwil ¿ycia komendanta, znamy dziêki relacjom ¿o³nierzy, którzy prze¿yli
walkê. Wspomina³ to zdarzenie jeden z ¿o³nierzy Romuald Bardziñski.
 Bylimy w bia³ych p³aszczach
ochronnych, co skutecznie nas maskowa³o. Zaskoczenie nie spowodowa³o pop³ochu w oddziale. Nie by³o
¿adnych strat. Odpowiedzielimy
ogniem. Pad³y krótkie i donone rozkazy Komendanta. Erkaem ognia!
Prawe skrzyd³o zawijaæ! Erkaem na
prawe skrzyd³o!... Sowieci rakietami owietlaj¹ teren i k³ad¹ nawa³ê
ognia z broni maszynowej i rêcznej.
Czo³gaj¹c siê i skokami w szczerym
polu, tyraliera nasza zbli¿a siê do nieprzyjaciela. Nasz silny ogieñ, jakby
nie robi³ wra¿enia na nieprzyjacielu.
Walka trwa³a ponad godzinê. Ju¿ niewiele brakowa³o do zaatakowania
ich granatami. Po kolejnym skoku
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dosta³em postrza³ w lewe udo i zary³em w nieg Komendant by³
oko³o 20 metrów ode mnie. Pada
komenda Bradziaga wycofaæ
rannego Paj¹ka. Z lewej strony
podczo³ga³ siê Bradziaga i zaczêlimy siê wycofywaæ. Na kilka chwil
ogieñ nieprzyjaciela zamar³. Z prawej strony, w wietle nowej serii wypuszczonych rakiet widzê sylwetkê
komendanta w skoku i s³yszê gwa³towny ogieñ. Nadchodz¹ zapytania
po linii z obu skrzyde³ naszej tyraliery. Jakie rozkazy? Cisza, Komendant poleg³. Do zabitego podczo³ga³ siê jego adiutant Szary. Wieæ
o mierci komendanta dociera do
Wilna. Pe³ni¹cy obowi¹zki Komendanta Okrêgu Nowogródzkiego
Grzyb, rtm. Jan Skorb ps. Boryna wyda³ rozkaz nr 41. Czytamy w
nim: 21 I 1945 r. w potyczce z bolszewikami, pod wsi¹ Kowalki poleg³
dowódca Zgrupowania Pó³noc obywatel Krysia ( ) Nauczy³ swoim przyk³adem setki i tysi¹ce synów
ziemi kresowej kochaæ swe strony
ojczyste, swój lud, prawdê ¿ycia i sprawiedliwoæ. Nie umia³ s³u¿yæ ojczynie, w celu uzyskania tylko pochlebstw, wp³ywów i stanowiska.
Ka¿demu by³ najszczerszym przyjacielem, kto równie¿ jak On ukocha³
idea³y w ¿yciu. W najciê¿szych
chwilach nigdzie nie poszed³ szukaæ
lepszej doli. Zosta³ tu, by oddaæ swe
m³ode ¿ycie, na zawsze zraniæ serce rodziców by chwa³¹ okryæ ¿o³nierza polskiego i daæ wiadectwo
swym postêpowaniem wszystkim
tym, którzy razem z Nim i spod strzechy wieniaczej ziemi kresowej wyszli i wszystkim tym, którzy z dalszych dzielnic Polski przybywali, jak
Ojczyznê kochaæ nale¿y i wiêtej
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BERIA RAPORTUJE
STALINOWI

sprawie s³u¿yæ ( ). Zw³oki por.
Krysi by³y tryumfalnie obwo¿one
przez grupê operacyjn¹ NKWD po
wioskach pó³nocnej czêci powiatu
lidzkiego. Cia³o komendanta tylko
w kalesonach z worka, w³o¿onych
na ur¹gowisko, wozili ze piewem
po wszystkich jarmarkach i miasteczkach. Chodzili po domach, wypêdzali ludzi, aby poznawali, czy to
naprawdê Krysia. Naigrywali siê
mówi¹c  Wasz Bóg, wasz Krysia,
ca³ujcie jego rêce i nogi wspomina³a W. Lisowska Gra¿yna.
Najprawdopodobniej zw³oki porucznika Borysewicza oraz jego ¿o³nierzy Sowieci wrzucili do studni na
terenie grodziska Majak pod Ejszyszkami wraz z granatami i pociskami
modzierzowymi.

O tym niew¹tpliwym sukcesie
Sowietów, jakim by³o osaczenie i likwidacja porucznika Jana Borysewicza Krysi, Mciciela, dowódcy Zgrupowania Pó³noc Armii
Krajowej, tak 15 marca 1945 roku
pisa³ w cile tajnym raporcie do
Józefa Stalina sam Ludowy Komisarz Spraw Wewnêtrznych ZSRS
£awrientij Beria: (...) Na terytorium
obwodu grodzieñskiego i przyleg³ych
do niego powiatów Litewskiej SRS
dzia³a³o zgrupowanie AK o nazwie
 Pó³noc, wchodz¹ce w sk³ad Nowogródzkiego Okrêgu AK. Komendantem zgrupowania by³ by³y porucznik armii polskiej Borysewicz
J. K. pseudonim Krysia. (...) Sztab

Krysi wydawa³ w³asne rozkazy, ulotki
i odezwy kontrrewolucyjne. Podlegaj¹ce mu grupy dokonywa³y zbrojnych
napadów na instytucje sowieckie,
drobne pododdzia³y wojskowe i przeprowadza³y akty terrorystyczne na
aktywie pañstwowo partyjnym. Bandy Krysi dokona³y ponad 50 napadów. W wyniku podjêtych kroków
w ró¿nym czasie zosta³o zabitych
i aresztowanych 193 cz³onków tego
zgrupowania, a 21 stycznia br. zosta³
zabity Borysewicz  Krysia. mieræ
porucznika Krysi, jednego z najwybitniejszych oficerów AK w Okrêgu
Nowogródek, legendarnego dowódcy
partyzanckiego, by³a niepowetowan¹
strat¹ dla ca³ej polskiej pracy niepodleg³ociowej na tym terenie.
Z. Palewicz Junior

Z okazji 91. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oci, 8 listopada na scenie Centrum Kultury w Solecznikach
wyst¹pi³ zas³u¿ony dla kultury
polskiej zespó³ folklorystyczny
Solczanie. Narodowe wiêto
Niepodleg³oci obchodzone jest
11 listopada, ustanowione zosta³o w ostatnich latach II Rzeczypospolitej Polskiej, po wojnie by³o zlikwidowane przez komunistów, a na nowo przywrócono je w 1989 roku.
Uroczyst¹ akademiê poprzedzi³a
msza wiêta w solecznickim kociele. Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa
uczestnicy obchodów wiêta Niepodleg³oci oraz gocie honorowi
m.in.: Stanis³aw Kargul, konsul RP
w Wilnie; delegacja Stowarzyszenia
Wspólnota Polska we Wroc³awiu
udali siê do Centrum Kultury w Solecznikach.
 wiêto Niepodleg³oci sk³ania
nas do refleksji na temat patriotyzmu,
nierozerwalnej wiêzi z krajem naszych ojców, ró¿nych dróg do wolnoci. W tym dniu wspominamy
wielkich polityków polskich oraz bo-
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wiêto Niepodleg³oci sk³ania do refleksji
robiæ co trzeba i co mo¿na  mówi³ Zdzis³aw
Palewicz, prezes Solecznickiego Oddzia³u
Rejonowego Zwi¹zku
Polaków na Litwie.
Czêæ artystyczn¹
uroczystej akademii rozpoczêli uczniowie Gimnazjum im. Jana niadeckiego w Solecznikach, którzy recytowali
wi¹zankê wierszy patriotycznych. Nastêpnie
na scenê wyszli artyci
polskiego zespo³u folklorystycznego SolczaUroczyst¹ akademiê z okazji Dnia Niepodleg³oci nie, którzy w trakcie
Polski uwiêci³ koncert zas³u¿onego dla kultury pol- ponadgodzinnego konskiej zespo³u folklorystycznego Solczanie
certu zaprezentowali
wiele polskich piosenek
haterski wyczyn polskiego ¿o³nierza.
wiêto narodowe jest tak¿e kolejn¹ patriotycznych i ludowych oraz tañokazj¹ do zastanowienia siê nad ców z ró¿nych regionów Polski.
Uroczystoci powiêcone wiêw³asn¹ to¿samoci¹. Wiele zyskalimy w niepodleg³ej Litwie, ale wiele tu Niepodleg³oci, odby³y siê tak¿e
zadañ jeszcze stoi przed nami. Wie- w Jaszunach, Turgielach, Dziewiele z nierozwi¹zanych problemów jest niszkach, Dajnowie, Bia³ej Wace,
nasz¹ w³asn¹ win¹. Ka¿dy z nas Ejszyszkach, Kamionce, Rudnimusi jeszcze raz zastanowiæ siê kach, Taboryszkach oraz Gierwisznad w³asnym patriotyzmem, ¿eby kach.
Andrzej Ko³osowski
w przysz³oci nie zabrak³o nam si³

WYDARZENIA
Pod gruzami odnaleziono kapsu³ê z dokumentami,
a wród nich detaliczny opis budowy kaplicy wiêtego Antoniego
FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Patron wróci³ na swoje miejsce
Wierni parafii jaszuñskiej z w³asnych sk³adek odbudowali kaplicê katolick¹
pod wezwaniem w. Antoniego, która stoi nieopodal wsi Zielanka, w Puszczy Rudnickiej. Uroczyste otwarcie kaplicy odby³o siê 8 listopada.
wiêty Antoni urodzi³ siê w roku 1195 w Lizbonie, stolicy Portugalii.
Na chrzcie otrzyma³ imiê Ferdynand. Pomiêdzy 15 a 20 rokiem ¿ycia wst¹pi³ do Kanoników Regularnych w. Augustyna, którzy mieli swój klasztor
na przedmieciu Lizbony. W roku 1219 otrzyma³ wiêcenia kap³añskie.
G³osi³ ewangelie w Afryce i Europie. Zmar³ 13 czerwca 1231 roku,
maj¹c zaledwie 36 lat. Pochowany jest w Padwie, w koció³ku Matki Bo¿ej. W nieca³y rok po mierci, 30 maja 1232 roku, papie¿ Grzegorz IX
zaliczy³ kanonika w poczet wiêtych. O tak rych³ej kanonizacji zadecydowa³y liczne cuda i ³aski, jakich wierni doznawali na grobie w. Antoniego.
le¿y wielki kamienny g³az, który
móg³by pos³u¿yæ jako fundament
nowej kaplicy. Pañstwo Jurcewiczowie bez d³ugich namys³ów przekazali g³az na budowê katolickiej kaplicy.
Ksi¹dz Andrzej Andrzejewski,
proboszcz parafii jaszuñskiej; Zofia
Griaznowa, starosta gminy oraz so³tys Krystyna Smachtina w czasie
uroczystoci zgodnie podkrelali, ¿e
budowa kaplicy nie by³aby mo¿liwa

bez wysi³ku samych parafian oraz
licznych ofiarodawców.
Uroczystoæ otwarcia kaplicy
swoj¹ obecnoci¹ zaszczyci³a delegacja samorz¹du solecznickiego.
W nastêpnym roku, na czeæ 75lecia budowy kaplicy w. Antoniego, starostwo jaszuñskie wspólnie
z parafi¹ jaszuñsk¹ planuj¹ organizowaæ uroczyste obchody jubileuszu
tej wyj¹tkowej kaplicy.
Andrzej Ko³osowski

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

 Po kilkudziesiêciu latach nieobecnoci wiêty Antoni powróci³ na
swoje miejsce. Wszyscy wiemy, ¿e
wiêty Antoni jest patronem rzeczy
zaginionych. Przed kilkudziesiêciu
laty z winy nieznanych sprawców
kaplica zosta³a zrujnowana i jakby siê
zagubi³a, by dzisiaj po wielu latach
niepamiêci narodziæ siê na nowo.
Znów odnalelimy nasz¹ kaplicê.
wiêty Antoni znowu jest z nami, on
powróci³ na swoje miejsce  mówi³
ksi¹dz Andrzej Andrzejewski, proboszcz parafii jaszuñskiej .
Kiedy mieszkañcy wsi Zielanka
i stacji kolejowej Jaszuny, z inicjatywy so³tysa Krystyny Smachtinej oraz
radnego rady samorz¹du rejonu solecznickiego Jerzego Borkowskiego
zdecydowali siê na odbudowê kaplicy, nawet nie mogli przypuszczaæ, ¿e
pod gruzami zrujnowanej drewnianej
kaplicy znajd¹ kapsu³ê, za³o¿on¹ przez
ich przodków w dniu jej wzniesienia.
Spod kosza koparki niespodziewanie
wypad³a butelka, w rodku której
by³y dokumenty oraz detaliczny
opis budowy kaplicy.
Jerzy Borkowski razem ze swoj¹
ma³¿onk¹ Iren¹, która jak i on posiada wykszta³cenie in¿yniera, zaczêli
zastanawiaæ siê nad tym jak ma
wygl¹daæ kaplica. Czy nale¿y odbudowaæ j¹ tak¹ jaka by³a, drewnian¹,
czy zmieniæ jej wygl¹d? Ostatecznie zdecydowano na budowê kaplicy z marmuru. Wykonanie projektu
kaplicy kosztowa³o 6 tysiêcy litów,
3 tysi¹ce litów zap³acono za kamienny fundament oraz tak¹ sam¹ kwotê za górn¹ czêæ kaplicy. Koszy odbudowy kaplicy by³y niema³e, wówczas pan Jerzy przypomnia³ sobie, ¿e
w podwórku rodziny Jurcewiczów

Po latach zapomnienia w. Antoni powróci³ na swoje miejsce
Listopad 2009

Soleczniki

7

RELIGIA

Wiernoæ Chrystusa, wiernoæ kap³ana
Nieszporami uroczystoci Najwiêtszego Serca Jezusa w bazylice watykañskiej rozpocz¹³
siê 19 czerwca - rok kap³añski.
Jego tematem jest  Wiernoæ
Chrystusa, wiernoæ kap³ana.
W zwi¹zku z jego inauguracj¹
do Rzymu zosta³y przywiezione
relikwie w. Jana Marii Vianneya, którego papie¿ og³osi³ patronem wszystkich kap³anów
wiata.

FOT. INTERNET

Czym dzi dla wiata
jest dar kap³añstwa?
Przede wszystkim trzeba
przypomnieæ, ¿e kap³añstwo jest jedn¹ z tych form
ludzkiego ¿ycia i aktywnoci, która okazuje siê potrzebna w ka¿dej epoce
i cywilizacji. Odpowiedzialny kap³an to wiadek
Boga, który jest mi³oci¹,
który kocha ka¿dego cz³owieka, i który pozwala
nam nazywaæ siê Ojcem.
Chrystus posy³a swoich uczniów po to, by podejmowali funkcjê duchowych ojców dla spotykanych ludzi. Stawia
im trudne wymagania, gdy¿ maj¹
kochaæ bardziej ni¿ inni ludzie, aby
umacniaæ ich w wierze, nadziei i mi³oci. Ksi¹dz wed³ug serca Chrystusa, to kto, kto ratuje ludziom ¿ycie,
gdy¿ pomaga im ¿yæ na wzór Zbawiciela i przyprowadza ich do Boga,
bez którego nasze ¿ycie staje niezrozumia³e.
W³anie dlatego ksi¹dz, który jest
wierny wskazaniom Chrystusa, nie
jest urzêdnikiem, lecz duchowym ojcem i przyjacielem. W³anie takim
kap³anem by³ w. Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars. Wzór gorliwoci dla wszystkich duszpasterzy. Sekret jego wielkodusznoci kryje siê
w mi³oci do Boga, prze¿ywanej bez
miary, w sta³ym odpowiadaniu na
mi³oæ objawion¹ w Chrystusie
ukrzy¿owanym.

St¹d bierze pocz¹tek jego pragnienie uczynienia wszystkiego dla
ratowania dusz odkupionych przez
Chrystusa za tak wielk¹ cenê i przywrócenia ich do mi³oci bo¿ej. Jak
mawia³ w jednym ze swoich powiedzeñ, ods³aniaj¹cych jego sekret:
Kap³añstwo to mi³oæ Serca Jezusowego. Nawi¹zywa³ zawsze
w kazaniach i naukach do tej mi³oci: O Bo¿e mój, wola³bym umrzeæ
mi³uj¹c Ciebie, ni¿ ¿yæ, choæ chwilê
nie kochaj¹c... Kocham Ciê, mój
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Boski Zbawicielu, poniewa¿ za
mnie zosta³e ukrzy¿owany... Poniewa¿ pozwalasz mi byæ ukrzy¿owanym dla Ciebie.
Dla Chrystusa stara³ siê dos³ownie wype³niaæ radykalne wymagania,
jakie Pan postawi³ w Ewangelii, rozsy³aj¹c uczniów: modlitwa, ubóstwo,

pokora, zaparcie siê siebie, dobrowolne umartwienia. Podobnie jak Chrystus, darzy on wiernych mi³oci¹,
która doprowadzi go do krañcowego pasterskiego powiêcenia i do
ofiary z siebie. wiadcz¹ o tym
wypowiedziane przez Niego s³owa:
O Bo¿e mój, pozwól mi nawróciæ
moj¹ parafiê: zgadzam siê przyj¹æ
wszystkie cierpienia, jakie zechcesz
mi zes³aæ w ci¹gu ca³ego mego
¿ycia.
Niewielu pasterzy posiada tak
wielk¹ wiadomoæ
swojej odpowiedzialnoci i tak wielkie pragnienie wyrwania powierzonych im dusz z niewoli
grzechu czy ze stanu
oziêb³oci.
Dlatego pamiêtajmy
szczególnie w tym roku
o modlitwie za kap³anów,
aby trwali przy Chrystusie jak w. Jan Maria
Vianey, i aby mieli mentalnoæ ucznia, który nieustannie i w ka¿dej fazie
swego ¿ycia uczy siê
czego nowego od swego Mistrza
oraz od ka¿dego spotykanego cz³owieka. Tylko, bowiem ludzie mocni w mi³oci i prawdzie, ludzie
wiêci, ludzie sumienia mog¹ uczyniæ tê ziemiê bardziej bo¿¹ i przez
to bardziej ludzk¹.
kleryk Karol

Modlitwa za kap³anów
Najwy¿szy Kap³anie, Jezu Chryste,
Obdarz naszych kap³anów sw¹ moc¹
i niepojêt¹ mi³oci¹. Uzbrój ich w cierpliwoæ
i wyrozumia³oæ wobec ludzkiej s³aboci. Daj
im niez³omne mêstwo w walce z wszelkim
z³em. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione
owce i uczyñ wiat³ymi przewodnikami na
drogach naszych zw¹tpieñ i za³amañ. Zanurz
ich w swojej wiêtoci, aby ich ¿ycie by³o
ci¹gle ¿ywym znakiem, w którym ludzie
rozpoznaj¹ Ciebie.

WYDARZENIA

Dziewiêædziesi¹t jeden lat wolnoci

mnieli. Solidarnoæ by³a iskr¹ dla innych narodów w d¹¿eniu do niepodleg³oci, ale nie zapominajmy o wielkim wk³adzie i wsparciu Ojca wiêtego Jana Paw³a II w naszych d¹¿eniach do wolnoci Ojczyzny. Chylê
czo³o przed bohaterami i patriotami,
którzy oddali swe ¿ycie za wolnoæ
Polski. To dziêki nim mo¿emy co
roku gromadziæ siê na tym placu, aby
uczciæ ten dzieñ i cieszyæ siê z tego
co mamy najdro¿sze  z naszej wolnoci.  powiedzia³a prezydent Republiki Litewskiej.
Naród, który nie mia³ w³asnego
pañstwa, nigdy nie pozwoli³ aby o nim
zapomniano, Organizowa³ powstania,
tworzy³ wizje Najjaniejszej Rzeczypospolitej. Niestety, mija³y lata, upada³y kolejne powstania, ros³y szeregi
tych, którzy swe ¿ycie z³o¿yli w imiê
wolnoci i coraz wiêksze stawa³o siê
przekonanie, ¿e nawet najwiêkszym
wysi³kiem nie da siê zrealizowaæ
marzeñ o wolnoci. Los da³ jednak
Polakom szanse, w wielkiej wojnie
1914  1918, pora¿kê ponios³y
wszystkie pañstwa zaborcze, które

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

 Wasza ekscelencjo, panie prezydencie, szanowni przedstawiciele
w³adz i korpusu dyplomatycznego,
drodzy obywatele Polski. W imieniu
obywateli Litwy serdecznie gratulujê z okazji wiêta Niepodleg³oci.
Cieszê siê, ¿e w tym dniu mogê byæ
razem z wami w Warszawie  mówi³a prezydent Republiki Litewskiej
.
Dalia Grybauskaite.  1918 rok by³
pocz¹tkiem budowania nowego pañstwa Polskiego, do którego przyczyni³a siê si³a narodu i mi³oæ do wolnej Ojczyzny. Dla Litwy te¿ jest to
wa¿ny dzieñ, bo nasze narody, poczynaj¹c od Unii Krewskiej przez
wiele stuleci, zapisywa³y karty
wspólnej historii i mamy wspólnych
bohaterów. Wiemy, ¿e wolnoæ to nie
dar. Ciê¿ko o ni¹ walczylimy, powiêcaj¹c najdro¿sze co mamy  ¿ycie
naszych obywateli. Dlatego dzi wieloletni¹ wspóln¹ historiê, wieñczy litewsko  polskie partnerstwo strategiczne, które tworzymy z myl¹
o przysz³ych pokoleniach. Zawsze
bylimy czêci¹ Europy, chocia¿
zmuszano nas abymy o tym zapo-

Honorowa warta przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

11 listopada przy grobie Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie
odby³y siê uroczyste obchody wiêta Niepodleg³oci Polski. Na
Placu Pi³sudskiego oprócz wojska by³ obecny Lech Kaczyñski,
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, korpus dyplomatyczny oraz
goæ honorowy, Dalia Grybauskaite, prezydent Republiki Litewskiej. Nie zwa¿aj¹c te¿ na deszcz i ch³ód, na Placu Pi³sudskiego
zebra³y siê t³umy ludzi, aby upamiêtniæ 91. rocznice odzyskania
przez Polskê Niepodleg³oci.

W warszawskich obchodach Dnia Niepodleg³oci Polski wziê³a udzia³ prezy.
dent RL Dalia Grybauskaite

sto dwadziecia trzy lata wczeniej
wykreli³y Polskê z mapy Europy.
Mówiono, ¿e Polska niepodleg³a po
prostu wybuch³a lub te¿ powsta³a jak
feniks z popio³u. To, ¿e ponownie zaistnia³a, zawdziêczamy przede wszystkim naszym ojcom, dziadom, pradziadom, weteranom, którzy nie zd¹¿yli zobaczyæ Wolnej Ojczyzny, bo zginêli
walcz¹c o ni¹. Zawdziêczamy to tak¿e m¹droci politycznej przywódców,
zw³aszcza Józefa Pi³sudskiego, ale tak¿e Romana Dmowskiego, Wincentego
Witosa, Ignacego Daszyñskiego i Ignacego Paderewskiego i kilkaset tysi¹com ¿o³nierzy, walcz¹cych w polskich
formacjach wojskowych. Niepodleg³oæ dana nam by³a tylko na dwadziecia jeden lat, ale póniej ju¿ nikomu nieuda³o siê wymazaæ Polski
z mapy Europy, choæ przez blisko pó³
wieku by³a ona znów zale¿na  tym
razem od Zwi¹zku Sowieckiego.
 Naród polski bowiem nigdy nie
zrezygnowa³. Nie wolno, nie mo¿na
i nie uda siê pozbawiæ niepodleg³oci
du¿ego, europejskiego narodu. A takim jestemy, bylimy i pozostaniemy
 powiedzia³ Lech Kaczyñski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.  Ten
dzieñ uznajemy za pocz¹tek niepodleg³oci. Ale jak powiedziano w trakcie
apelu poleg³ych: droga by³a d³uga i trudna. Wiele tysiêcy naszych rodaków
pad³o w tej drodze w czasie walki,
tysi¹ce, wiele tysiêcy znalaz³o siê
w wiêzieniach na Syberii, w innych
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Rozmylania
na Pow¹zkach
Pierwszego listopada wsiad³am do tramwaju, który zawióz³
mnie na warszawskie Pow¹zki.
By³o oko³o godziny 15, gdy wysiad³am na przystanku tu¿ przy
cmentarzu. Ulica wygl¹da³a jak
targowisko. Mo¿na by³o tu kupiæ nie tylko znicze i kwiaty, ale
tak¿e obwarzanki, watê cukrow¹ oraz co o nazwie pañska skórka. Podesz³am do jednego ze stoisk, aby zapytaæ, co
to jest. Okaza³o siê, ¿e jest to
cukierek.
 Jest to cukierek, który cukiernicy wypiekaj¹ specjalnie na 1 listopada  powiedzia³ sprzedawca. Tradycja jest przedwojenna i tylko na
Wszystkich wiêtych mo¿na spróbowaæ prawdziwej pañskiej skórki,
sprzedawanej w pobli¿u cmentarzy
 doda³.
Kupi³am trzy znicze, pañsk¹
skórkê i przedzieraj¹c siê przez
t³um ludzi dotar³am do pierwszej
bramy starego pow¹zkowskiego
cmentarza. W bramie kilka m³odych osób zbiera³o pieni¹dze na
odnowê pomników na Pow¹zkach.
Trochê dalej siedzia³ za ma³ym stolikiem duchowny, u którego mo¿na
by³o zamówiæ wypominki. Brn¹c
przez t³um id¹cy cmentarnymi alejami mija³am groby, na których sta³o mnóstwo zniczy i wie¿ych
kwiatów. Skrêcaj¹c w prawo znalaz³am siê przy cianie upamiêtniaj¹cej poleg³ych na Wschodzie. Ludzie czytaj¹c nazwiska i imiona
szukali swoich bliskich i znajomych.
Jacy turyci robili zdjêcia i pytaj¹co
patrzyli na t³um, który stawia³ znicze pod cian¹. Przeczyta³am kilka nazwisk i posz³am dalej. Chcia³am znaleæ jaki grób bez zniczy,
¿eby wszystkim w te wiêto pali³o

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

miejscach zes³ania. Tysi¹ce, wiele tysiêcy zosta³o zmuszonych do emigracji po kolejnych powstaniach narodowych w szczególnoci po powstaniu
listopadowym. Polska otrzyma³a niepodleg³oæ nie tylko w wyniku tego,
¿e I wojna wiatowa zakoñczy³a siê
klêsk¹ wszystkich trzech zaborców.
Polska odzyska³a niepodleg³oæ dlatego, ¿e podjê³a o ni¹ walkê, ¿e zbudowa³a wszystko co jest potrzebne do
tego, ¿eby pañstwo stworzyæ i w latach 1918-21, czyli do zakoñczenia
trzeciego Powstania l¹skiego, to
pañstwo obroniæ i wywalczyæ jego
granice  doda³ prezydent RP podczas uroczystych obchodów odzyskania niepodleg³oci.
Z tym piêknym wiêtem nierozerwalnie zwi¹zane s¹ symbole narodowe i znaki wojskowe. Od najdawniejszych czasów god³o, barwy i hymn
podkrela³y donios³oæ uroczystoci.
Nasi przodkowie, a zw³aszcza ¿o³nierze, z symboli i tradycji narodowych
czerpali wiarê w niemiertelnoæ Ojczyzny. Zebrani na placu obroñcy dzisiejszych morskich i l¹dowych granic
Polski w honorowym apelu poleg³ych
upamiêtnili swoich kolegów wystrza³em z armat. Po zakoñczeniu oficjalnych obchodów zebrani na Placu Pi³sudskiego mogli obejrzeæ defiladê wojskow¹ z³o¿on¹ ze wszystkich formacji wojskowych Polski, a prezydenci
Litwy i Polski w pa³acu prezydenckim
wyg³osili krótkie owiadczenie z deklaracj¹ o dalszej wspó³pracy.
 Jeszcze raz serdecznie chcê
podziêkowaæ pani prezydent za
obecnoæ na obchodach wiêta Niepodleg³oci i za wyg³oszone przemówienie. Mam nadziejê, ¿e nasza
wspó³praca bêdzie jeszcze wiêksza
ni¿ by³a z by³ym prezydentem Litwy,
Valdasam Adamkusem  powiedzia³
Lech Kaczyñski
 Dziêkuje za zaproszenie, bo dla
Litwy te¿ jest to wa¿ny dzieñ. Mylê,
¿e nasza wspó³praca bêdzie wiêksza,
bo my musimy byæ razem i chcemy
razem z Polsk¹ walczyæ o nasze interesy w Europie.  powiedzia³a pre.
zydent Litwy Dalia Grybauskaite.
Katarzyna Biersztañska

siê wiate³ko. Mijaj¹c groby czasem czyta³am nazwiska, a czasem
cytaty. Przy ka¿dej bramie i kwaterze sta³y gwiazdy znane z telewizyjnych ekranów i zbiera³y datki do ¿elaznych skarbonek na odnowê pomników.
By³o oko³o godziny 17, gdy zrobi³o siê ciemno. Ksiê¿yc wieci³ jasno, ale jego blask nik³ w blasku zniczy i wtedy mo¿na by³o dostrzec magie i niesamowity klimat tych wi¹t.
Zaduma towarzysz¹ca odwiedzaj¹cych cmentarz powoli zamienia³a siê
w zachwyt i dumê, ¿e tak du¿o osób
postawi³o znicze. Ludzie ju¿ tak nie
biegali, przystawali i patrzyli przed
siebie, na nekropoliê, która wygl¹da³a jak miasto, wielkie miasto, do którego i my trafimy. Przy jednej z bram
zobaczy³am tabliczkê z napisem:
Ratujmy Rossê.
 Ju¿ od 20 lat zbieramy pieni¹dze na warszawskich Pow¹zkach.
Za zebrane pieni¹dze uda³o siê odnowiæ 30 pomników - mówi Alicja
Klimaszewska, przewodnicz¹ca Spo³ecznego Komitetu Opieki nad Star¹

WIDZIANE Z WARSZAWY
nia 1863 roku. Na ka¿dym grobie nego medalu na Mundialu 1974 roku.
sta³ znicz i le¿a³y kwiaty. Posz³am Milewicz  dziennikarz telewizyjny,
dalej. Po kilku metrach skrêci³am reporter i korespondent wojenny. By³
w prawo. Znalaz³am siê w rzêdzie, zawsze tam, gdzie co siê dzia³o.
gdzie spoczywaj¹ bohaterowie i idole Zgin¹³ w Iraku. Przy ich grobach ponie tylko starszego pokolenia, ale stawi³am dwa ostatnie znicze. Tu¿
i m³odzie¿y. Pierwszy znicz postawi- obok zobaczy³am nadpis:
³am przy Ryszardzie
Kapuciñskim  polPo sztormach, burzach, nawa³nicach, szkwa³ach
skim reporta¿ycie,
Na dwóch bliniaczych zamieszka³em ska³ach.
dziennikarzu, publicyJedna na drugiej lustrem i wyrzutem,
cie, poecie i fotoA przecie¿ z jednej energii wyklute.
grafie, zwanym ce£¹czy je w g³êbiach niewidoczny korzeñ
sarzem reporta¿u.
Którym na trwa³e w sedno bytu wbite;
Przy jego grobie stali
Tam, gdzie rozs¹dek  rozpacz¹ i groz¹
studenci i dzieci z ronadzieja  szaleñstwem, szaleñstwo  zachwytem.
dzicami. Tu¿ ko³o
Kapuciñskiego spoczywa Zbigniew Religa  wietny
By³ to urywek z tekstu piosenki
kardiochirurg, polityk. Trochê dalej Dwie ska³y Jacka Kaczmarskiezobaczy³am mnóstwo zniczy. Dwa go i jego grób. Na nim te¿ by³o spogroby, dwóch Wielkich Polaków, mi- ro zniczy i kwiatów, ale nikt ze sob¹
strzów w swej pracy: Kazimierza nie rozmawia³, tak jakby chcieli w tej
Górskiego i Waldemara Milewicza. ciszy raz jeszcze us³yszeæ jego g³os.
Górski - polski pi³karz, wystêpuj¹cy To by³ ostatni grób, przy którym
na pozycji napastnika, trener pi³kar- zatrzyma³am siê. Po krótkiej zaduski oraz dzia³acz. W latach 1970- mie posz³am do bramy. Przystanê1976 by³ selekcjonerem reprezenta- ³am na chwilê, aby spojrzeæ raz jeszcji Polski, któr¹ doprowadzi³ do zwy- cze na te wielkie i wieczne miasto,
ciêstwa w Igrzyskach Olimpijskich do którego udamy siê w nasz¹
1972 roku oraz fina³u Igrzysk Olim- ostatni¹ ziemsk¹ wêdrówkê.
pijskich w 1976 roku, a tak¿e srebrKatarzyna Biersztañska

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

Ross¹.  W ci¹gu ostatniego roku
odnowilimy piêæ pomników, poniewa¿ tak¿e harcerze kwestowali na
wileñskich cmentarzach. Szkoda, ¿e
pañstwo litewskie nie dba o pomniki
na Rossie. A my jestemy z ca³ego
serca wdziêczni warszawiakom za
ich szczodre serca  doda³a Alicja
Klimaszewska.
Oko³o godziny 17.30 wysz³am
z cmentarza, aby wsi¹æ do autobusu, którym dojadê na Wojskowy
Cmentarz Pow¹zkowski. Za nieca³e 15 minut by³am ju¿ przy jego bramie. Ludzi by³o mniej ni¿ na poprzednim cmentarzu, ale zniczy by³o wiêcej. Przy czterech pierwszych grobach Kukliñskiego, Ko³akowskiego,
Geremka, Kuronia by³o najwiêcej
zniczy. Ludzie szli t³umem, aby postawiæ tym czterem bohaterom znicz.
Minê³am ten wyciszony t³um i posz³am dalej. Id¹c Alej¹ Zas³u¿onych,
po prawej i po lewej stronie stoj¹
w szeregach krzy¿e powstañców
i ¿o³nierzy. Stoj¹ zwart¹ grup¹, wydawa³oby siê ci¹gle gotow¹ do obrony Ojczyzny. Na ka¿dym krzy¿u wisi
bia³o  czerwona flaga i stoi znicz
jak latarnia, która owieca drogê.
Skrêci³am w lewo i znalaz³am siê tu¿
przy pomniku Bohaterom Powsta-

T³um ludzi przy gobach Kukliñskiego, Ko³akowskiego, Geremka i Kuronia
Listopad 2009
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HISTORYCZNA RENOWACJA

Pa³ac znowu
zab³ynie

FOT. INTERNET

Odrestaurowanie
pa³acu w Jaszunach
bêdzie kosztowaæ
ponad 8 mln litów

Prawie ka¿dy mieszkaniec
rejonu solecznickiego na pytanie z czym kojarz¹ mu siê Jaszuny odpowiada  z odbywaj¹cym siê tam ka¿dego lata wiêtem Kupa³y i pa³acem Baliñskich. Budynek ten jest unikalnym, przepiêknym zabytkiem
ciekaw¹ histori¹.
Jednak czasy jego wietnoci ma
on ju¿ dawno za sob¹. Jaka sytuacja jest teraz zna ka¿dy, pa³ac jest
po prostu w op³akanym stanie. Na
Litwie jest sporo pa³acyków i dworów. Trzeba przyznaæ, ¿e czeæ z nich
jest zdewastowana, ale sporo odzyska³o swój dawny blask. Wród nich
jest miêdzy innymi dwór w Gaczanach, pa³ac w Rakiszkach, dwór
w Burbiszkach. A zabytek architektoniczny z XIX wieku w Jaszunach
wci¹¿ wieci pustkami i czeka na
prace konserwatorskie.
Sami mieszkañcy miasteczka
mówi¹, ¿e ju¿ przyzwyczaili siê do
jego zdemolowanego widoku. Miejsce to sta³o siê punktem w którym
czêsto zbiera siê m³odzie¿ pij¹ca tam
alkohol. Potwierdza to widok pustych
butelek po piwie lub tanim winie.
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 Zbieraj¹ siê tam, przychodz¹
i pij¹ nocami  mówi mieszkanka
Jaszun.  Czasami nawet s³ychaæ
ich jak piewaj¹. Szkoda, ¿e pa³ac
tonie w mieciach, ciany mierdz¹
moczem, z wnêtrza donosi siê
dwiêk rozbijanego szk³a.
Jednak jest nadzieja, ¿e to siê
zmieni w najbli¿szym czasie. 30 padziernika Boles³aw Daszkiewicz, dyrektor administracji samorz¹du rejonu solecznickiego i Dalius Gesevièius, dyrektor generalny SA Paneveio statybos trestas, podpisali
umowê o wykonaniu prac rekonstrukcyjnych pa³acu Baliñskich w Jaszunach. Prace rekonstrukcyjne zabytku w Jaszunach rozpoczê³y siê
w listopadzie i zgodnie z projektem
bêd¹ trwa³y dwa i pó³ roku. W ci¹gu
tego okresu zostanie odrestaurowany budynek, przeprowadzone bêd¹
sieci in¿ynieryjne, uporz¹dkowana
zostanie czêæ terytorium pobliskiego parku.
W przysz³oci na terenie zespo³u dworskiego w Jaszunach
za³o¿one zostanie centrum turystyczne. W pa³acu powstanie
czêæ wystawiennicza, hotelowa,

gastronomiczna, konferencyjna i rekreacyjna. Jest to szansa nie tylko
uratowania zabytku, ale równie¿
przywrócenia ca³emu rejonowi
jego kulturowego, historycznego
znaczenia i nadanie mu nowej roli
jako produktu turystycznego, zapocz¹tkowuj¹cego wzrost konkurencyjnoci tego zak¹tka Litwy.
Koszt projektu szacuje siê na
ponad 8,5 mln litów. Na realizacjê projektu samorz¹d solecznicki ma zapewnion¹ pomoc finansow¹ Unii Europejskiej w wysokoci 4,5 mln. Ponadto w bud¿ecie Republiki Litewskiej na remont pa³acu znalaz³o siê 500 tysiêcy litów. Reszta kosztów realizacji projektu musi byæ pokryta z bud¿etu rejonu.
Jeszcze w grudniu 2005 roku,
rada samorz¹du rejonu solecznickiego potwierdzi³a projekt rekonstrukcji pa³acu Baliñskich, ale jak to
najczêciej bywa, dobre chêci by³y,
ale nie by³o pieniêdzy na remont.
Pa³ac w Jaszunach, zbudowany
zosta³ wed³ug projektu prof. Karola Podczaszyñskiego w 1828 roku.
Z. Palewicz Junior

KULTURA

Malarz, który ³¹czy Polskê i Litwê
Przez najbli¿szych kilka miesiêcy w Muzeum Stosowanej
Sztuki, mo¿na obejrzeæ p³ótna
najwybitniejszego polskiego
przedstawiciela malarstwa historycznego XIX wieku.
Jan Matejko tworzy³ obrazy, których tematykê czerpa³ g³ównie z dziejów historycznych ojczyzny. Obraz
Unia Lubelska jest jednym z najs³ynniejszych dzie³ malarza. Powsta³
w 1869 roku dla upamiêtnienia 300.
rocznicy Unii zawartej miêdzy Wielkim Ksiêstwem Litewskim oraz Koron¹ Polsk¹ na sejmie w Lublinie. Od
tego czasu , od 1 lipca 1569 roku do
1795 roku, czyli III rozbioru Polski, istnia³a Rzeczpospolita Obojga Narodów.
Jan Matejko urodzi³ siê 24 czerwca 1838 roku w Krakowie, w rodzinie nauczyciela muzyki. Bêd¹c siedmiolatkiem straci³ matkê. Ju¿ w dzieciñstwie przysz³y malarz interesiwa³
siê sztuk¹. Jeszcze przed rozpoczêciem nauki, ca³ymi dniami rysowa³.
W szkole nie by³ najlepszym
uczniem i mia³ trudmoci w nauce.
Jedynie z rysunku by³ celuj¹cy. Studiowa³ w Krakowie, a póniej w Wiedniu i Monachium. Podczas wyjazdów

do Zalcburgu i Pary¿u, Matejko
szcególnie ciekawi³ siê histori¹ i zbiera³ materia³ ikonograficzny dla przysz³ych swoich dzie³. W 1865 roku
malarz zdoby³ miêdzynarodowe
uznanie dziêki obrazowi Kazanie
Skargi. Od wtedy prace malarza
by³y ci¹gle eksponowane na wystawach w Wiedniu, Pradze, Budapeszcie, Pary¿u i Krakowie.
Obraz Unia Lubelska jest
uznany za jedno z najlepszych dzie³
malarza. Za obraz ten artysta zosta³
odznaczony francuskim orderem
Legii Honorowej. Podczas drugiej
wojny wiatowej obraz by³ skradziony przez Niemców. Po zakoñczeniu wojny odnaleziono p³ótno w jednej z polskich wsi, razem z dwoma
innymi dzie³ami malarza.
Na obrazie zosta³y uwiecznione
historyczne postacie z epoki. W centrum obrazu z krzy¿em w rêku jest
przedstawiony król Polski Zygmunt
August oraz biskup wileñski Walerjan Protasewicz. Miko³aj Radziwi³³
zwany Rudym przedstawiony jest jako
postaæ klêcz¹ca z mieczem w rêku.
Radziwi³³ przybiera na obrazie symboliczn¹ wartoæ, ma symbolizowaæ
wrog¹ postawê wobec Unii i króla.

Miko³aj Radziwi³³ jako jedyny senator litewski nie z³o¿y³ podpisu pod dokumentem Unii. Przedstawiciel duchowieñstwa, Stanis³aw Hozjusz jest
przedstawiony jako siedz¹cy w fotelu
w czerwonych kardynalskich szatach. Wiele z postaci uwiecznionych na obrazie Jana Matejki nie
by³o w Lublinie, lecz swoj¹ dzia³alnoci¹ byli powi¹zani z Uni¹ Lubelsk¹,
st¹d ich obecnoæ na obrazie.
Obok podstawowego obrazu Jana
Matejki, w Muzeum Stosowanej Sztuki w Wilnie mo¿na obejrzeæ tak¿e
inne prace malarza: Kilka szkiców
i fragmentów do obrazu Unia Lubelska, tablicê ubiorów w Polsce
w 1548-1572 (1860). Ciekawy szkic,
na którym Jan Matejko przedstawia
Twardowskiego wywo³uj¹cego ducha
Barbary Radziwi³³ówny przed Zygmuntem Augustem (1884), szkic
przedstawiaj¹cy mieræ Zygmunta
Augusta w Knyszynie w 1572 roku
(1886) oraz pracê wykonan¹ przez
Aleksandra Gryglewskiego, przedstawiaj¹c¹ obraz Uniê Lubelsk¹ na
wystawie w Pradze w 1870 roku.
Wystawa dzie³ Matejki potrwa
w Wilnie do 28 marca 2010 roku.
Justyna Olenkowicz

FOT. INTERNET

Wystawa Unia Lubelska
i jej epoka w twórczoci
Jana Matejki
ju¿ jest w Wilnie
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WIELCY NASZEJ ZIEMI

Mistrz z Gestem
Marzeniem ka¿dego sportowca, profesjonalisty jak i tego, który
uprawia sport dla w³asnej przyjemnoci, jest zostaæ mistrzem
wiata lub mistrzem olimpijskim. Czasy zmieni¹ siê, a imiê mistrza na zawsze zostanie zapisane na kartkach historii sportu.
Wielu wybitnych atletów d¹¿y³o do zdobycia z³otego medalu, lecz
nici z ogromnego wysi³ku, zaanga¿owania. Z³oty kr¹¿ek pozosta³
tylko w marzeniach. Nasz rodak, urodzony w Ma³ych Solecznikach, jak b³yskawica dosiêgn¹³ szczytu sportowego Olimpu.
8 grudnia 1953 roku w Ma³ych Solecznikach w robotniczej rodzinie Stanis³awa i Franciszki Lisowskiej urodzi³
siê W³adys³aw Kozakiewicz, absolwent
Technikum Gastronomicznego i poznañskiej AWF, gdzie w 1978 roku otrzyma³ tytu³ magistra sportu. W latach
1965  1985 lekkoatleta Ba³tyku Gdynia specjalizuj¹cy siê w skoku o tyczce. Trening rozpocz¹³ pod okiem starszego o piêæ lat brata Edwarda, po
czym opiekê nad zdolnym tyczkarzem
przej¹³ Walenty Wejman. Jako 19-latek zosta³ po raz pierwszy nie tylko mistrzem, ale i rekordzist¹ Polski. Wyniki, które osi¹gn¹³ Kozakiewicz s¹ imponuj¹ce: 23-krotny reprezentant kraju w meczach miêdzypañstwowych,
2-krotny rekordzista wiata ( pierwszy raz nim zosta³ 11 maja 1980 oku
w Mediolanie, drugi za 30 lipca tego¿
roku w Moskwie), 8-krotny rekordzista i 7-krotny mistrz Polski.

OLIMPIADA W MOSKWIE

Po ustanowieniu rekordu wiata
w Mediolanie (maj), na igrzyskach
w Moskwie (30 lipca), mimo absencji tyczkarzy USA, spotka³ wszystkich
najlepszych z aktualnym rekordzist¹
wiata Francuzem Vigneronem. Jak
burza przechodzi³ za pierwszym razem
wszystkie wysokoci nokautuj¹c rywali. Chc¹c za wszelk¹ cenê wykorzystaæ wyj¹tkow¹ dyspozycjê Polak,
walcz¹c ju¿ samotnie, pobi³ za jednym
zamachem rekord Polski i wiata. Skoczy³ na 5.78 m. W trakcie pasjonuj¹cego pojedynku, kiedy w pobitym polu pozostali tak¿e dwaj reprezentanci
ZSRR (Wo³kow, Kulibaba), moskiewska publicznoæ w sposób zbyt ¿ywio³owy i nieprzyjazny (gwizdy) reagowa³a na wyczyny Polaka, który zdenerwowany pokaza³ widowni zgiêt¹ w ³okciu
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rêkê. Ten niezwykle ekspresyjnie wykonany gest (uznany zgodnie z intencj¹
za nieprzyjazny) otrzyma³ potem nazwê gestu Kozakiewicza. Po latach
opowiadaj¹c o tamtym dniu Kozakiewicz powiedzia³, ¿e pokazanie gestu
by³o spontaniczn¹ reakcj¹ na wszystko, co dzie³o siê w Moskwie. W dniu
konkursu wszystko by³o ju¿ na ostrzu
no¿a. Wystarczy³a iskra, któr¹ okazali
siê kibice. Gwizdali na wszystkich
oprócz swoich. Powiecie, ¿e wszêdzie
gwi¿d¿¹. Ale uwierzcie - jak gwi¿d¿e
40 tysiêcy ludzi, to ju¿ jest huk. Zaczyna³o siê niezbyt g³ono, ale w miarê
pokonywania rozbiegu gwizd narasta³.
Atmosfera zrobi³a siê nie do zniesienia  mówi³ tyczkarz.

OSZUSTWA
ORGANIZATORÓW

Jak przyzna³ mistrz oszustwa na
igrzyskach olimpijskich w Moskwie
by³y na po¿¹dku dziennym. Podczas
konkursu rzutu oszczepem przed
prób¹ zawodnika ZSRR organizatorzy otwierali bramê stadionu na £u¿nikach, bo dziêki temu zrywa³ siê wiatr
i oszczep dalej lecia³, w trójskoku lub
w rzucie dyskiem sêdziowie specjalnie nie zaliczali najlepszych prób przyznanym faworytom z innych ni¿
ZSRR pañstw. Oszustwa by³y te¿ w
skoku o tyczce : Na rozbiegu stoisz
40 m od poprzeczki. Czy tam postawi¹ ci wysokoæ 5,50 m czy 5,60
 z daleka wygl¹da tak samo. Mogê
sobie tylko myleæ - cholera, te 5,50
jako wysoko dzisiaj... Nie mogli swojemu, zamiast 5,70, postawiæ 5,65, a mnie
5,75? ¯aden sêdzia z miark¹ nie
sprawdza³, ile naprawdê jest. Zreszt¹
nie tylko o to chodzi. Póniej siê okaza³o, ¿e wszyscy sêdziowie, którzy
obs³ugiwali skok o tyczce, to byli ra-

dzieccy trenerzy tej dyscypliny.
Wszyscy. Przed skokiem swojego
zawodnika rzucali np. trawkê  pokazywali, jaki jest wiatr. Wtedy to by³o
niedozwolone, taka pomoc grozi³a
dyskwalifikacj¹. Mój trener siedzia³
wtedy na trybunach. Jakby co mi
podpowiedzia³, zosta³bym zdyskwalifikowany   mówi³ Kozakiewicz.

TRIUMF
NA PLACU CZERWONYM

Na pytanie o to czy zd¹¿y³ zwiedzic plac Czerwony wybitny tyczka¿
odpowiedzia³: Na placu Czerwonym
by³em dzieñ po konkursie olimpijskim,
Leszek Fidusiewicz robi³ mi sesjê zdjêciow¹. Jak mnie zobaczyli polscy turyci, to z³apali i zaczêli podrzucaæ na
rêkach. I jeszcze do tego piewaj¹c
Jeszcze Polska nie zginê³a. Przy
Mauzoleum Lenina! Tam przecie¿ nie
mo¿na by³o nawet g³ono rozmawiaæ. Lec¹c tak w górê, widzia³em,
jak w nasz¹ stronê biegn¹ milicjanci,
¿eby sprawdziæ, co siê dzieje. Jestem
drugim Polakiem w historii, którego
podrzucano na rêkach na placu Czerwonym. Pierwszym by³ hetman Stanis³aw ¯ó³kiewski.
Kozakiewicz by³ tyczkarzem
wspania³ym, ale zawodnikiem trudnym i czêsto niesubordynowanym,
wchodz¹cym w konflikt z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Zaskoczy³ wszystkich nag³ym wyjazdem (wraz z ca³¹
rodzin¹) do Niemiec w 1985 roku,
gdzie przyj¹³ obywatelstwo RFN, startuj¹c w jej barwach. Okolicznoci
wyjazdu jak i jego echa , przyczyni³y
siê do spadku popularnoci tyczkarza
w kraju. Powróci³ do Gdyni, gdzie
zosta³ radnym. Obecnie mieszka
w Elze pod Hannowerem.
Z. Palewicz Junior
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PREZES  Zdzis³aw Palewicz
VICEPREZES  Mariola Pieszko
VICEPREZES  Grzegorz Jurgo
RADA:
Biersztañska Anna
Baranowicz Genadij
Bogdziewicz Maria
Dajlidko And¿e³a
Daszkiewicz Boles³aw
Dawlidowicz Irina
Griaznowa Zofia
Jankowski Antoni Edward
Jurgielewicz Jaros³aw
Juchniewicz Edward
Jurgo Grzegorz
Juchniewicz Marzena
Jurgielewicz Wojciech
Krupowies Jolanta
Kupcze³ajæ Stanis³aw
Lenkiewicz Leokadia
Marcinkiewicz Czes³awa
Mi³oszewicz Jan
Miluszkiewicz Jerzy
Mikonis Leokadia
Markiewicz Regina
Markiewicz Weronika
Pansewicz Aleksandra
Pieszko Mariola
Palewicz Zdzis³aw
Rybak Józef
Rodziewicz Stanis³awa
Romanowski Tadeusz
Szczerbo Ina
Stefanowicz Maria
Sawiel Teresa
Siemienowicz Zbigniew
Talmont Leonard
Warsocki Jan
Wilkaniec Jan
Wojsiat Teresa
Zimiñski Tadeusz
Sinkiewicz Jadwiga
Suckiel Eugeniusz

SOLECZNICKI ODDZIA£ REJONOWY ZPL
PREZESI KÓ£
Nazwa ko³a

Prezes

Przy ul.Wileñskiej 49 w Solecznikach

Anna Biersztañska

Szko³a im. E.Orzeszkowej w B.Wace

Czes³awa Or³owska

Poszki

Stanis³awa Masian

Starostwo Solecznik (ul.Wileñska 30)

Jerzy Miluszkiewicz

Szorkojcie

Olga Kropa

Montwiliszki

Barbara Starowojtowa

Szko³a Pocz¹tkowa w Purwianiach

Anna Milun

Szko³a Pocz¹tkowa w Wilkañcach

Irena Staszewska

Gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach Mariola Pieszko
Kurmielany

Wiktor Griniewicz

Im. A.Mickiewicz w Ma³ych Solecznikach

Weronika Markiewicz

Janczuny

Leokadia Mikonis

Stacja kolejowa w Jaszunach

Edward Juchniewicz

Szko³a im. M. Baliñskiego w Jaszunach

And¿e³a Dajlidko

Ejszyszki

Tadeusz Zimiñski

Dziewieniszki

W³adys³awa Kuczyñska

Taboryszki

Maria Bogdziewicz

Podborze

Teresa Wojsiat

Szpital w Solecznikach

Weronika Duchniewicz

Szko³a im. P. K.Brzostowskiego w Turgielach

Jaros³aw Jurgielewicz

Szko³a podstawowa w Dojlidach

Stanis³awa Rodziewicz
Cdn.

SPROSTOWANIE
Zespó³ redakcyjny przeprasza ks. Zdzis³awa Bochniaka i ks. Witolda
Zuzo za niew³aciwe podanie imion w padziernikowym numerze miesiêcznika Soleczniki.
Listopad 2009
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Historie z pomników w regionie

Rekordowy lot

FOT. Z. PALEWICZ

ISSN 2029-3070

24 maja 2008 roku
na czeæ historycznego lotu pilota Tadeusza Góry na budynku szko³y podstawowej w Ma³ych Solecznikach zosta³a ods³oniêta tablica pami¹tkowa. 18 maja 1938
roku polski pilot przelecia³ szybowcem z lotniska w Bezmiechowej
(Polska) do Ma³ych Solecznik, pokonuj¹c odleg³oæ 577,8 km. Za
swój rekordowy lot jako pierwszy pilot na wiecie otrzyma³ Medal
Lilienthala, przyznany mu przez FAI dn. 7 stycznia 1939 r. Jak
przyznaje polski pilot celem jego lotu by³o dotarcie do Wilna,
jednak z powodu s³abego wiatru musia³ wyl¹dowaæ 30 km przed
Wilnem. W ten sposób Ma³e Soleczniki zosta³y wpisane do historii lotnictwa sportowego.
Tadeusz Góra urodzi³ siê 19 stycznia 1918 r. w Krakowie. Szko³ê
podstawow¹ skoñczy³ w Nowym Targu. Od 1933 r. kontynuowa³
naukê w gimnazjum w Wilnie. Na pocz¹tku 1934 r. zapisa³ siê do
Aeroklubu Wileñskiego. W 1936 r. w ramach Przysposobienia Wojskowego Lotniczego ukoñczy³ w £ucku kurs pilota¿u samolotów sportowych. Góra bra³ udzia³ w wielu konkursach szybowcowych, próbowa³ tak¿e biæ ró¿norakie rekordy. 13 maja 1937 r. wykona³ w Bezmiechowej lot na d³ugotrwa³oæ, utrzymuj¹c siê w powietrzu przez 18
godzin. W sierpniu tego roku, na szybowcu SG-3 bis wygra³ V Krajowe Zawody Szybowcowe w Inowroc³awiu.18 maja 1938 r. na szybowcu PWS-101 przelecia³ z Bezmiechowej do Solecznik Ma³ych, pokonuj¹c odleg³oæ 578 km. Za wyczyn ten odznaczony zosta³ presti¿owym Medalem Lilienthala, przyznanym mu przez FAI 7 stycznia 1939 r. W lecie 1939 r. pe³ni³ rolê pilota holuj¹cego w Polichnie,
gdzie zasta³ go wybuch wojny. Los sprawi³, ¿e Góra znalaz³ siê we
Francji. W stopniu szeregowca w³¹czony do personelu Centrum
Wyszkolenia Lotnictwa w Lyon-Bron. Po upadku Francji powróci³
do Wielkiej Brytanii. S³u¿bê w Polskich Si³ach Powietrznych Tadeusz Góra zakoñczy³ w stopniu porucznika i angielskim Flight Lieutenanta. Wykona³ ³¹cznie 111 lotów bojowych i 47 operacyjnych,
za co odznaczony zosta³ Krzy¿em Srebrnym Orderu Wojennego
Virtuti Militari (nr 10767) oraz trzykrotnie Krzy¿em Walecznych. 15
kwietnia 1948 r. odp³yn¹³ z Anglii do Polski. W kraju znalaz³ pracê na
stanowisku instruktora szybowcowego w szkole na ¯arze ko³o ¯ywca.
23 lipca 1950 r. osi¹gn¹³ na ¯arze przewy¿szenie 5038 metrów, zdobywaj¹c tym samym ostatni warunek do Z³otej Odznaki Szybowcowej
z Trzema Diamentami, któr¹ otrzyma³ jako pierwszy Polak, a drugi
pilot na wiecie. Za zas³ugi powojenne nadano mu Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczenia pami¹tkowe. W Alei
Gwiazd Polskiego Lotnictwa w Dêblinie znajduje siê powiêcona mu
tablica. Obecnie genera³ brygady w stanie spoczynku Tadeusz Góra
mieszka w widniku.
Z. Palewicz Junior
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Wydawca:
Solecznicki Oddzia³ Rejonowy
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Ulica Witolda

Przez sam rodek Solecznik przebiega ulica,
której d³ugoæ nie przekracza nawet pó³ kilometra, ma tylko dwa skrzy¿owania. Ulicê na czeæ
wielkiego ksiêcia Litewskiego Witolda, nazwano
jego imieniem.
Dok³adnej daty narodzin ksiêcia Witolda historycy ustaliæ nie mog¹. Przypuszcza siê, ¿e urodzi³ siê w 1350 roku. O dzieciñstwie Wiltoda wiadomo niedu¿o. By³ synem ksiêcia litewskiego Kiejstuta i Biruty, bratem stryjecznym króla W³adys³awa Jagie³³y. Wychowywa³ siê i dorasta³ w trudnych czasach w historii Litwy. Ju¿ w dzieciñstwie
interesowa³ siê sprawami pañstwa, polityk¹ oraz
kwestiami militarnymi. W ci¹gu swego ¿ycia nieraz wykaza³ siê jako dowiadczony wódz oraz zdolny dyplomata.
Kroniki podaj¹, ¿e Witold by³ niewysokiego
wzrostu, posiada³ energiczne i ³agodne rysy twarzy oraz du¿e i m¹dre oczy. £agodne i kobiece rysy
twarzy pomog³y mu, gdy w szatach kobiety ucieka³
z wiêzienia w Krewie.
W 1401 roku podpisa³ uniê wileñsko-radomsk¹, dziêki czemu otrzyma³ do¿ywotnio tytu³
Wielkiego Ksiêcia Litewskiego, podlegaj¹cego
jednak w³adcy polskiemu. W 1410 roku dowodzi³
wojskami polsko-ruskimi w bitwie pod Grunwaldem. Dziêki chytroci dowiadczonego wodza wojska Zakonu Krzy¿ackiego ponios³y pora¿kê w tej
bitwie. W okresie panowania Witolda, obszar Litwy wynosi³ 990 tys. kilometrów kwadratowych najwiêkszy w swej historii - w zwi¹zku z czym powsta³o powiedzenie, i¿ na Witoldzie zaczyna siê
i koñczy wielkoæ Litwy. Urodzony w Trokach
Witold ci¹gle walczy³ o ojcowiznê.
W 1398 roku ksi¹¿ê Witold Wielki zosta³ og³oszony królem lecz koronacji nie doczeka³, gdy¿ w 1430
roku nagle zmar³ w Trokach.
Dzisiaj imiê Witolda Wielkiego nosz¹ nie tylko
ulice, ale tak¿e jedno z Gimnazjum w Wilnie oraz
Uniwersytet w Kownie, pocz¹tkowo za³o¿ony jako
Uniwersytet Litewski w Kownie (1922 rok). 7 czerwca 1930 roku, z okazji 500. rocznicy mierci ksiêcia
Witolda, dokonano uroczystej zmiany nazwy uczelni na Uniwersytet im. Witolda Wielkiego.
Justyna Olenkowicz
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