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S£OWO WSTÊPNE

Sci¹ga dla spec. grupy

Spis treci

Pewnie zapomnia³e ju¿, drogi
Czytelniku, ¿e w kulisach Ministerstwa Kultury ¿mudnie pracuje specjalna grupa robocza, której celem
jest przygotowanie nowej redakcji
Ustawy o mniejszociach narodowych. Przypomnia³ o tym osobicie
szef resortu Arunas
Gelunas.
Na pocz¹tku lipca minister obiecuj¹co zapowiedzia³, ¿e opracowywana koncepcja przysz³ej ustawy, która pod
obrady Sejmu Litwy ma trafiæ ju¿ jesieni¹, przewiduje zezwolenie na u¿ywanie dwujêzycznych tablic tam,
gdzie mniejszoæ narodowa stanowi
co najmniej jedn¹ trzeci¹ mieszkañców. Wiadomoæ ta nie wywo³a³a
wiêkszych emocji w litewskich mediach. Jedynie jeden z czo³owych
dzienników z³oliwie odnotowa³, ¿e
pan Gelunas
zapewne zaprzeda³ siê
Polakom w zamian za wysokie odznaczenie Zas³u¿ony dla kultury Polskiej, które przyzna³ mu jego odpowiednik Bogdan Zdrojewski, oraz zupe³nie po chamsku wytkn¹³ ministrowi niezbyt ba³tyckie rysy twarzy.
W lad za ministrem Gelunasem
o
dwujêzycznych tablicach orzek³ S¹d
Administracyjny Litwy. Jego kolegium przyzna³o, ¿e wisz¹ce obecnie
dwujêzyczne tablice s¹ sprzeczne z
prawem i nale¿y je zdj¹æ. Kropka. Po
wspomnianym orzeczeniu s¹du Arunas Gelunas oznajmi³, ¿e mo¿liwoæ
zezwolenia dwujêzycznych tablic jest
jedynie potencjalna, poniewa¿ mo¿e
byæ sprzeczna z Konstytucj¹ i w tej
sprawie bêdzie musia³ jeszcze wypowiedzieæ siê S¹d Konstytucyjny. Jak
wiadomo poprzednia Ustawa dotycz¹ca spraw mniejszoci wygas³a pod koniec 2010 roku. Nie by³a wzorem tolerancji, choæ gwoli sprawiedliwoci
nale¿y przyznaæ, ¿e po czêci zadowala³a mniejszoci, w tym polsk¹. Ze-

zwala³a miêdzy innymi na dwujêzyczne tablice. I w tym widzê zagwozdkê,
poniewa¿ Ustawa Zasadnicza nie uleg³a od tamtej pory zmianie, a nazwy
topograficzne w dwu jêzykach nie by³y
z ni¹ sprzeczne. O co wiêc chodzi teraz? Byæ mo¿e o to, ¿e rz¹dz¹cy pozwalaj¹ sobie traktowaæ Konstytucjê
wed³ug w³asnego widzi mi siê? Tak czy
inaczej grupa robocza pracuje i tworzy. ¯yczê powodzenia i pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e wzory dobrego
traktowania mniejszoci narodowych
s¹ w wielu pañstwach europejskich, a
¿eby daleko nie chodziæ  w Polsce.
Otó¿ polskie ustawodawstwo szczegó³owo okrela prawa mniejszoci narodowych i etnicznych. Wród podstawowych aktów prawnych s¹ miêdzy innymi Konstytucja RP, w tym art.
35, gwarantuj¹cy obywatelom polskim
nale¿¹cym do mniejszoci narodowych wolnoæ zachowania i rozwoju
w³asnego jêzyka i kultury, zachowania obyczajów i tradycji. Ustawa z dnia
6 stycznia 2005 roku wprowadza miêdzy innymi mo¿liwoæ u¿ywania jêzyka mniejszoci jako pomocniczego
przed organami gminy, a tak¿e mo¿liwoæ u¿ywania obok urzêdowych
nazw miejscowoci i obiektów fizjograficznych oraz nazw ulic dodatkowych tradycyjnych nazw w jêzyku
mniejszoci ( na Litwie karane grzywn¹
pieniê¿n¹). Ustawa ta umo¿liwia tak¿e
przyznawanie mniejszociom dotacji
celowych i podmiotowych. Ustawa z
dnia 12 kwietnia 2001 r. przewiduje
zwolnienie komitetów wyborczych
utworzonych przez organizacje mniejszoci narodowych z wymogu przekroczenia 5% progu wyborczego ( na
Litwie startujemy na jednakowych warunkach). Ustawa z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty stanowi,
¿e szko³y i placówki publiczne umo¿-

liwiaj¹ uczniom podtrzymanie poczucia to¿samoci narodowej, etnicznej,
jêzykowej i religijnej, a w szczególnoci naukê jêzyka oraz w³asnej historii i kultury (przyjêta w marcu litewska Ustawa o owiacie wydaje siê
byæ antypodum polskiej, poniewa¿
d¹¿y do pomniejszenia obecnego stanu posiadania polskich szkó³ i w efekcie do ich zamykania). Ustawa z dnia
29 grudnia 1992 r. przewiduje, ¿e programy publicznej radiofonii i telewizji powinny uwzglêdniaæ potrzeby
mniejszoci narodowych i etnicznych
( ostatnie programy litewskich stacji
komercyjnych dos³ownie pod¿egaj¹
do nienawici, a ich autorzy nie ponosz¹ ¿adnych konsekwencji moralno  prawnych). Polski kodeks karny przewiduje penalizacjê przestêpstw pope³nianych na tle etnicznym ( litewski Kodeks Karny te¿ takich czynów nie toleruje, tylko jako
z wykrywaniem sprawców policja
ma spory k³opot).
Polska przyjê³a równie¿ szereg
aktów prawa miêdzynarodowego,
reguluj¹cych prawa mniejszoci narodowych.
To tylko kilka przyk³adów z polskiego ustawodawstwa wziêtych, a
mo¿na by³oby je mno¿yæ.
Bêd¹c w Wilnie czêsto napotykam
slogan pewnej agencji reklamowej,
który w t³umaczeniu brzmi: Potrafimy od nowa wynaleæ rower. Za
ka¿dym razem zadajê sobie pytanie:
po co? Owszem, mo¿na ten rower
doskonaliæ, by by³ coraz bardziej
wygodnym i bezpiecznym rodkiem
transportu, ale wynajdywaæ od
nowa? Wypada mieæ nadziejê, ¿e grupa robocza od Ustawy nie wynajduje
roweru, a w oparciu na cywilizacyjne wynalazki w dziedzinie dobrego traktowania mniejszoci, przek³ada je na litewski grunt. le siê jedzi
rowerem na kwadratowych ko³ach.
Bo¿ena Lenkiewicz
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SPO£ECZEÑSTWO

Wolontariat  radoæ w dawaniu

FOT. ARCHIWUM

Rok 2011 zosta³ og³oszony Europejskim Rokiem Wolontariatu. W Europie jest a¿ 100 milionów wolontariuszy. Najwiêcej w
takich krajach, jak Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Austria, a najmniej  w Bu³garii, Grecji, W³oszech i Litwie. Tegoroczny Europejski Rok Wolontariatu ma przekonaæ kolejne osoby do pomagania innym.

T

aki w³anie cel przywieca³ pomys³odawcom i organizatorom projektu zatytu³owanego Poznajê, rozumiem, dzia³am  zmieniam wiat i siebie, w którym uczestniczy równie¿
solecznicka m³odzie¿. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum M³odzie¿y Arka w Radomiu w
partnerstwie z Caritas Archidiecezji
Wileñskiej, a dofinansowywany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany
M³odzie¿y. Polscy i litewscy wolontariusze w dniach 9-14 lipca spotkali siê
w Kazimierzu Dolnym. M³odzi filantropi z Solecznik, Wilna i radomskiej
Arki promowali dialog miêdzykulturowy i wartoci, takie jak tolerancja i
przeciwdzia³anie dyskryminacji, wymieniali dowiadczenia ze wspó³pracy
z organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz
m³odych ludzi w Polsce i na Litwie,
zdobywali wiedzê na temat wolontariatu miêdzynarodowego.
Litwê reprezentowa³a 10-osobowa
grupa, sk³adaj¹ca siê z szeciu
uczniów gimnazjum im. niadeckiego w Solecznikach i czterech osób z
Wilna, dzia³aj¹cych w Centrum Dziennym dla dzieci i nastolatków Vilties
angelas (Anio³ nadziej).
Do udzia³u w warsztatach zaproszone zosta³y osoby, które anga¿uj¹
siê w dzia³alnoæ spo³eczn¹ w swoich szko³ach, ró¿nych organizacjach,
zajmuj¹ siê dzieæmi w orodkach dla

osób upoledzonych umys³owo,
uczestnicz¹ w akcjach, takich jak
zbiórki ¿ywnoci czy organizacja
wypoczynku letniego dla dzieci. Chêtnych wziêcia udzia³u w projekcie
by³o wiêcej ni¿ miejsc, dlatego wybrane zosta³y osoby, które s¹ liderami w swoich rodowiskach, same s¹
aktywne i potrafi¹ zmobilizowaæ do
dzia³alnoci innych, daje to bowiem
nadziejê na rozwój wolontariatu na
Litwie.  To, co zyskalimy dziêki
pobytowi w Kazimierzu Dolnym,
przesz³o nasze oczekiwania  dzieli
siê wra¿eniami Eugenia Morozowa,
z Caritas diecezji solecznickiej.  Po
pierwsze, projekt jest bardzo na czasie, bo na Litwie w czerwcu br. zosta³a przyjêta Ustawa o wolontariacie, musimy wiêc mieæ odpowiednio
przeszkolonych ludzi, którzy chc¹ w
tym uczestniczyæ. Po drugie, praca
z polsk¹ grup¹, która ma ju¿ spore
dowiadczenie i stosuje nieco inne
metody szkoleniowe, by³a niezwykle
ciekawa i po¿yteczna. Ka¿dego dnia
mielimy inny temat, lub nawet kilka
tematów, nic zawczasu nie przygotowywalimy, praca odby³a siê na
bie¿¹co. Grupy by³y mieszane, co
sprzyja³o integracji. Du¿o by³o zajêæ
merytorycznych, gry, zabawy, ale te¿
rozrywka, zwiedzanie... Pobyt by³ tak
nasycony wydarzeniami i na tyle ciekawy, tak nas zdopingowa³, ¿e zanim

zd¹¿ylimy wyjechaæ, ju¿ snulimy
plany kolejnych spotkañ  opowiada
kierowniczka naszej grupy. Projekt ma
ju¿ wymierne rezultaty  i to zdaniem
Eugenii Morozowej  najwiêkszy sukces: solecznicki Caritas ma trzy nowe
wolontariuszki.
Dla Ewy Sobolewskiej, uczennicy
gimnazjum in. niadeckiego w Solecznikach by³ to pierwszy kontakt z Caritasem.  Nie wiedzia³am, ¿e u nas, w
Solecznikach dzia³a taka organizacja 
mówi Ewa.  W naszym gimnazjum realizujemy ró¿ne projekty: zbieramy pieni¹dze, zabawki dla potrzebuj¹cych,
mamy kolegów, którzy mieszkaj¹ w
domu dziecka, wiêc staramy siê im pomagaæ, mamy teatrzyk i z naszymi spektaklami odwiedzamy dom dziecka, centrum dla osób niepe³nosprawnych.
Ewa jest zachwycona pobytem w
Polsce.  Nawet nie wyobra¿a³am sobie, ¿e bêdzie tak fajnie, ju¿ pierwszego dnia zintegrowalimy siê do tego
stopnia, ¿e wydawa³o siê, jakbymy siê
znali od dawna. Poczu³am w sobie
ogromn¹ potrzebê pomagania innym.
To, ¿e jeste komu potrzebny, jest
bardzo motywuj¹ce. Ewa Sobolewska
s¹dzi, ¿e odnajdzie siebie anga¿uj¹c siê
w pomoc dzieciom albo opiekê nad
zwierzêtami.  Moim zdaniem, ka¿dy
cz³owiek musi komu pomagaæ. Jeli
jest ci w tej chwili dobrze, musisz pochyliæ siê nad tym, któremu jest gorzej, bo nigdy nie wiesz, czy w twoim
¿yciu co siê nie stanie i nie bêdziesz
potrzebowa³ czyjej pomocnej d³oni 
t³umaczy dziewczyna.
Kole¿anka Ewy, Izabela Dar¿ynkiewicz ma podobne odczucia.  Wra¿enia s¹ wspania³e, uzyska³am tyle nowych informacji, warsztaty zachêci³y
do zajêcia siê wolontariatem. Izabelê
najbardziej zainteresowa³o to, co siê
dowiedzia³a o miêdzynarodowym
wolontariacie, dziedzinie dzia³alnoci
na Litwie s³abo na razie rozpowszechnionej.  Pierwsza myl, jaka zrodzi³a
siê w mojej g³owie w momencie, kiedy us³ysza³am o tym po raz pierwszy,
by³a: jak i co nale¿y zrobiæ, ¿eby w
tym uczestniczyæ.
Witalia Minakowa uczy siê w wileñskim gimnazjum im. Jana Paw³a II,
od dwóch lat jest wolontariuszk¹ w
dzia³aj¹cym w Wilnie Centrum PobyLipiec 2011
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tu Dziennego dla dzieci i nastolatków
Vilties angelas (Anio³ nadziei), zajmuje siê tam dzieæmi z patologicznych
rodzin: odrabia z nimi lekcje, bawi siê,
zabiera na spacery, s³owem, spêdza z
nimi czas. Ma wiêc ju¿ dowiadczenie takiej pracy, niemniej warsztaty w
Kazimierzu Dolnym odkry³y dla niej
nowe rzeczy.  Jad¹c tam nie s¹dzi³am, ¿e bêdzie tak fajnie i tyle siê dowiem. Teraz mylê o wyjedzie na
wolontariat miêdzynarodowy, a ponadto pozna³am tam wspania³ych ludzi, z którymi utrzymujê kontakt.
Spotkanie w Kazimierzu zakoñczy³o siê wieczorem polsko-litewskim, podczas którego m³odzi wolon-

mocy. Eugenia Morozowa z uznaniem
mówi o kadrze pedagogicznej gimnazjum im. niadeckiego, która uczula
swoich wychowanków na potrzeby
s³abszych, zachêca do anga¿owania siê
w dzia³alnoæ spo³eczn¹.
Ks. Zdzis³aw Bochniak, proboszcz
parafii w Ma³ych Solecznikach uwa¿a, ¿e jednak wci¹¿ za ma³o jest m³odych osób, które chcia³yby co robiæ
dla innych.  Nie wiem, z czego to
wynika  z lenistwa czy z tego, ¿e po
prostu nie znaj¹ smaku takiej w³anie
przygody, takiego zaanga¿owania siê
dla drugiej osoby. w. Pawe³ w jednym z listów cytuje Pana Jezusa: Wiêcej radoci jest w dawaniu, ani¿eli w

tariusze wyst¹pili w roli ambasadorów swoich krajów. Nie zabrak³o degustacji rodzimych przysmaków. Nasi
przedstawiciele zabrali ze sob¹ do
Polski czarny chleb, sery i s³odycze,
wszystkich zachwyci³ sêkacz.

braniu. I to jest myl przewodnia
wolontariatu. Ponadto, wolontariat rozwija osobowoæ cz³owieka.
Ks. Bochniak zauwa¿a, ¿e wród
wolontariuszy zdecydowanie przewa¿aj¹ kobiety.  Mê¿czyni s¹, byæ
mo¿e, bardziej zajêci innymi sprawami, w naturze mêskiej jest tworzenie
czego materialnego, widocznego, a
tutaj  tworzy siê cz³owiek, jego wnêtrze i to jest domena kobiety, bo opiekuñczoæ i powiêcenie s¹ wpisane
w jej naturê  rozwa¿a.

WOLONTARIUSZE
POTRZEBNI OD ZARAZ

Eugeniê Morozow¹ cieszy, ¿e
wród m³odzie¿y z Solecznik i okolic
nie brak osób wra¿liwych na cudze
problemy i chêtnych pomagania.  Cieszê siê, ¿e nasz wolontariat jest coraz
m³odszy: podczas spotkañ Caritasu
widzê raczej kobiety w wieku emerytalnym, a my mamy u siebie m³odzie¿,
która tym siê interesuje. S¹dzê, ¿e to
zas³uga zarówno rodziny i szko³y. Jeli cz³owiek nie wyniós³ z domu wra¿liwoci, wspó³czucia, potrzeby pomagania, to szko³a te¿ tego nie nauczy.
Osoby, które dzia³aj¹ spo³ecznie, zwykle maj¹ taki przyk³ad w rodzinie i niekoniecznie w przynale¿noci do jakich organizacji spo³ecznych, tylko w
otwartoci i chêci bezinteresownej po-
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LETNIE WARSZTATY
DLA DZIECI

Wolontariusze s¹ pomocni w wielu
poczynaniach spo³ecznych. W Ma³ych Solecznikach ju¿ od czerwca, od
pocz¹tku szkolnych wakacji trwaj¹ letnie warsztaty artystyczne dla dzieci,
wspó³organizowane przez Solecznickie Centrum Kultury i Caritas. Prowadz¹ je artyci z Litwy, Polski i Bia³orusi, a wolontariusze pomagaj¹ im
opiekowaæ siê uczestnikami. Takie zajêcia po raz pierwszy zosta³y zorgani-

zowane w ubieg³ym roku i okaza³y siê
strza³em w dziesi¹tkê.  Ka¿dy z nas
by³ dzieckiem i wie, co to s¹ wakacje,
kiedy jest mnóstwo czasu wolnego i
trzeba go jako z po¿ytkiem wype³niæ
 mówi ks. Bochniak.  A ¿e s¹ doroli ludzie, którzy pragn¹ temu powiêciæ czas i si³y  udaje siê co dobrego
stworzyæ. Na zajêcia przychodzi nieraz jednoczenie 40 dzieci.
Proboszcz parafii w Ma³ych Solecznikach uwa¿a, ¿e w tym roku
dzieci s¹ jeszcze bardziej zadowolone
ni¿ w ubieg³ym, bo dziêki zaanga¿owaniu Solecznickiego Centrum Kultury, przede wszystkim dyrektor Gra¿yny Zaborowskiej, do pracy z dzieæmi uda³o siê zaanga¿owaæ wspania³ych instruktorów. piewu i tañca
ucz¹ Barbara Suckiel, Ania Bielawska
i Eryka Trembo, wykonywania wyrobów z koralików i skóry  Jelena
Artybskaja i Igar Jewcichow z Bia³oruskiego Zwi¹zku Twórców Ludowych, ceramiki i rzeby w drewnie Artur Matonis i Edward Kurkianiec,
malarstwa i wycinanki  Anna Szpadziñska-Koss i Laimute Fedosiejewa.
Artyci dziel¹ siê z dzieæmi swoj¹
wiedz¹, umiejêtnociami, a do pomocy maj¹ wolontariuszy z Caritasu. 
Bez ich dobrej woli, zaanga¿owania
nic by siê nie uda³o  ks. Bochniak
zdaje sprawê, ¿e w dzisiejszych czasach zatrudniæ wychowawców, opiekunów, zrobiæ co, co siê opiera na
pieni¹dzach, nie jest ³atwo. Z pomoc¹
przyszli te¿ ludzie dobrej woli, np.
rolnik Pawe³ Griaznow da³ lokum,
dziêki niemu te¿ uczestnicy zajêæ maj¹
zapewnione posi³ki.
Ks. Bochniak bardzo liczy na to,
¿e warsztaty w ramach projektu Poznajê, rozumiem, dzia³am  zmieniam
wiat i siebie  to dobry pocz¹tek,
wolontariat w dekanacie bêdzie siê
rozwija³.  Pracy dla wolontariuszy
nie zabraknie, bo to i odwiedzanie chorych i pomoc starszym osobom itp.
Jest tak wiele mo¿liwoci, w które
mo¿na siê zaanga¿owaæ, tyle pomys³ów, a¿ szkoda, ¿e przepadaj¹, bo nie
ma komu siê tym zaj¹æ.
Eugenia Morozowa z kolei s¹dzi,
¿e potrzebne s¹ kolejne szkolenia dla
wolontariuszy i osób, które s¹ tym
zainteresowane. Ju¿ o tym w Caritasie myl¹ i niewykluczone, ¿e jesieni¹
takie warsztaty siê odbêd¹.
Barbara Sosno

OWIATA
W roku bie¿¹cym szko³y rednie i gimnazja rejonu ukoñczy³o blisko 500 absolwentów. Wyniki
egzaminów s¹ obecnie analizowane. Wiadomo ju¿, ¿e maturzyci ze wszystkich szkó³ rejonu zdobyli
w sumie 9 najwy¿szych ocen, czyli setek: z rosyjskiego jako obcego, angielskiego, litewskiego
jako pañstwowego i ojczystego oraz chemii. Jak zwykle nie zawiedli maturzyci gimnazjum im. Jana
niadeckiego w Solecznikach, gimnazjum w Ejszyszkach. Ani jednej wpadki na egzaminach nie by³o
w Szkole redniej im. Micha³a Baliñskiego w Jaszunach i Elizy Orzeszkowej w Bia³ej Wace 
wszyscy absolwenci tych szkó³ otrzymali wiadectwo dojrza³oci.
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Matura na setkê

D

obre wyniki matury mia³y niew¹tpliwie pozytywny wp³yw na atmosferê uroczystoci wrêczenia
wiadectw dojrza³oci w Gimnazjum
im. Jana niadeckiego w Solecznikach, która odby³a siê 16 lipca. 65 tegorocznych absolwentów w obecnoci nauczycieli, rodziców, rodzeñstwa
i dziadków odebra³o dokument potwierdzaj¹cy, ¿e s¹ gotowi do nowego etapu w swoim ¿yciu. Dum¹ szko³y
jest w tym roku Ernesta Lenkiewicz,
która w wiadectwie ma same dziesi¹tki, z chemii i jêzyka litewskiego 
setki, zosta³a te¿ laureatk¹ szkolnej
nagrody ,,M¹drala, przyznawanej co
roku za wybitne wyniki na olimpiadach i popularyzowanie gimnazjum.
wiadectwa z wyró¿nieniem otrzyma³y równie¿ Eryka Rusiecka, Weronika Kaczura, Sylwia Dawlidowicz
i Jolanta Kury³o.
Dyrektor Irena Wolska powiedzia³a, ¿e zdobyte przez maturzystów setki, wiadectwa z wyró¿nieniem bardzo ciesz¹, ale i w ogóle, wyniki egzaminów s¹ powodem do satysfakcji. 
Powiem szczerze, ¿e nawet nie spodziewalimy siê, ¿e tegoroczna promocja tak wietnie wypadnie, tymczasem
sporo jest uczniów, którzy uzyskali z
poszczególnych egzaminów nawet po-

wy¿ej 90 punktów. Zas³u¿yli na to.
Mielimy promocje piewaj¹ce, tañcz¹ce, a ta by³a taka bardziej akademicka, ucz¹ca siê  po zakoñczeniu
uroczystoci mówi³a dyrektor, nie kryj¹c dumy ze swych uczniów.
Ostatnie wspólne spotkanie w murach szko³y by³o okazj¹ do podziêkowania rodzicom za wieloletni¹ wspó³pracê z gronem pedagogicznym i za
oddanie, z jakim stwarzali swoim dzieciom lepsz¹ przysz³oæ. Irena Wolska
zwróci³a siê do nich s³owami ze starej arabskiej sentencji: B³ogos³awiony, który daje swoim dzieciom korzenie i skrzyd³a. M³odzie¿y ¿yczy³a
odwagi, radoci p³yn¹cej z serca,
m¹droci, ¿eby budowali cywilizacjê
mi³oci i nie lêkali siê ¿ycia, lecz wierzyli w siebie i rozwijali talenty.
¯yczenia absolwentom z³o¿yli równie¿ rodzice i ca³e grono pedagogiczne.
Wicedyrektor Leokadia Palewicz,
parafrazuj¹c cytat z Marka Twaina,
powiedzia³a, ¿e fortuna puka do ka¿dych drzwi przynajmniej raz w ¿yciu
i ¿yczy³a, ¿eby ka¿dy absolwent by³
w tym momencie w domu i us³ysza³
to pukanie.
Tradycj¹ solecznickiego gimnazjum jest wykonanie podczas uroczystoci wrêczenia wiadectw piosenki

,,Dom rodzinny, która niezmiennie,
co roku wywo³uje tak¹ sam¹ reakcjê
 ³zy wzruszenia.
Leokadia Lenkiewicz, mama z³otej maturzystki s³owa wdziêcznoci
kieruje do nauczycieli.  My, rodzice
dalimy naszym dzieciom ¿ycie, wychowywalimy, dalimy tyle, ile moglimy, ale to oni ulepili z tego kawa³eczka gliny takich wspania³ych ludzi.
Bardzo siê cieszê, ¿e moja córka uczy³a siê w³anie w tej, polskiej szkole.
Pani Leokadia jest dumna z córki, która jest ju¿ studentk¹. W maju
Ernesta pomylnie przesz³a rekrutacjê na studia w Polsce, zorganizowane przez wydzia³ konsularny Ambasady RP, a w dniu wrêczenia wiadectw otrzyma³a ostateczne potwierdzenie przyjêcia na medycynê ogóln¹.
Oprócz Ernesty studia w Macierzy
maj¹ zapewnione Julita Balko, Weronika Kaczura i Karolina Bogdziewicz, które bêd¹ studiowa³y prawo,
Valdas Petuchovas  stomatologiê,
Jolanta Kury³o  analitykê medyczn¹, Andrzej Muchlada  ekonomiê. 20 absolwentów szkó³ polskich
rejonu solecznickiego podejmie jesieni¹ studia w Wy¿szej Szkole Agrobiznesu w £om¿y. Trzy lata temu
uczelnia z³o¿y³a tak¹ ofertê m³odzie¿y solecznickiej po raz pierwszy,
skorzysta³o z takiej szansy ju¿ 21
osób. Tegoroczni absolwenci s¹ zainteresowani nauk¹ na takich kierunkach, jak towaroznawstwo, informatyka, budownictwo i bezpieczeñstwo wewnêtrzne. Oprócz bezp³atnej nauki WSA £om¿a zapewnia solecznickiej m³odzie¿y stypendia i zakwaterowanie w akademiku, a tak¿e zapomogi socjalne. M³odzie¿ z
rejonu solecznickiego podejmie studia równie¿ na Litwie. Znajomoæ
jêzyków  zarówno ojczystego, polskiego, pañstwowego litewskiego,
jak równie¿ obcych otwiera przed ni¹
szerokie mo¿liwoci.
Barbara Sosno
Wspó³praca Iwona Bielska
Lipiec 2011
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OWIATA

W

naukach spo³ecznych pojêciem
zmiana okrela siê zazwyczaj
zdarzenie, którego stan koñcowy jest
ró¿ny od stanu pocz¹tkowego. Takie
zdarzenie mo¿e byæ efektem dzia³ania si³ przyrody, albo te¿ wiadomej
aktywnoci cz³owieka. Zmiana mo¿e
nast¹piæ tak¿e w wyniku ³¹cznego oddzia³ywania obu wymienionych czynników. Cz³owiek stara siê wp³ywaæ
na zmiany wywo³ane si³ami przyrody, przyspieszaæ je b¹d opóniaæ itp.,
albo te¿ nie dopuszczaæ do ich powstawania w ogóle.
W edukacji pojêcie zmiany uto¿samiane jest czêsto z innowacj¹ pedagogiczn¹. Jak podaje W. Okoñ innowacja pedagogiczna oznacza zmianê
struktury systemu szkolnego (dydaktycznego, wychowawczego) jako ca³oci lub struktury wa¿nych jego sk³adników  w celu wprowadzenia ulepszeñ o charakterze wymiernym. Mówi¹c o zmianie, nale¿y mieæ na myli
zmiany ulepszaj¹ce system, a wiêc b¹d
pracê nauczycieli (jej metody i rodki)
i uczniów, b¹d treæ programow¹,
b¹d warunki materialno  spo³eczne
pracy szkolnej. Wyra¿enie zmiana
struktury oznacza, i¿ innowacja pedagogiczna dotyczy nie tylko zmiany
w obrêbie poszczególnych sk³adników
systemu, lecz przede wszystkim zmiany wzajemnych zwi¹zków miêdzy
sk³adnikami systemu.
W literaturze naukowej  jak podaje W. Kobyliñski  wyró¿nia siê wiele
rodzajów innowacji pedagogicznych.
W. Okoñ wymienia np. innowacje
ustrojowe, programowe, metodyczno
 organizacyjne oraz systemowe. Cz.
Maziarz natomiast wyró¿nia innowacje strukturalne i funkcjonalne. Jeszcze inni z autorów dziel¹ innowacje
pedagogiczne na makro i mikrosystemowe, zewnêtrzne i wewnêtrzne, odgórne i oddolne itp. Mo¿na te¿ mówiæ
o innowacjach w nauczaniu, wychowaniu i opiece nad uczniem, innowacjach w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej. Ustalenie, która z tych koncepcji
jest bardziej lub mniej naukowo uprawniona, nie wydaje siê ani spraw¹
prost¹, ani istotn¹. Ka¿de z przedstawionych okreleñ jest przecie¿ konstrukcj¹ umown¹, zale¿n¹ od przyjêtych celów i zastosowanych kryteriów
podzia³u. W praktyce zreszt¹ na ogó³
bywa tak, ¿e poszczególne innowacje
charakteryzuje wiele cech jednoczenie, w zwi¹zku z czym trudno zakwalifikowaæ niektóre z nich jako taki,
a nie inny ich typ.
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ZMIANY W KOMPETENCJACH
WSPÓ£CZESNYCH NAUCZYCIELI
A POSTÊP SPO£ECZNY
Jednym z g³ównych celów innowacji pedagogicznych jest wp³ywanie na postêp w edukacji. W praktyce za chodzi o to, a¿eby efektem
procesów edukacji by³ szeroko pojêty postêp spo³eczny pojmowany jako
globalny postêp danego spo³eczeñstwa w ró¿nych dziedzinach ¿ycia
gospodarczego, politycznego, kulturalnego itp., oceniany na podstawie
porównywania pod danym wzglêdem
poszczególnych spo³eczeñstw.
Ów postêp mo¿e siê dokonaæ
m.in. poprzez wysoki poziom kwalifikacji i kompetencje obywateli poszczególnych pañstw. Pod pojêciem
kwalifikacji rozumie siê najczêciej
zasób posiadanej wiedzy i umiejêtnoci, a tak¿e zespo³u cech psychicznych okrelanych jako cechy osobowoci. Wymienione sk³adniki tworz¹
tzw. kwalifikacje rzeczywiste danej
osoby. Kwalifikacje te nie s¹ równoznaczne z kwalifikacjami formalnymi
nabywanymi w ró¿nych placówkach
kszta³cenia. Zdarza siê, ¿e dana osoba nie posiada odpowiednich kwalifikacji do zajmowanego stanowiska,
mimo, ¿e ma ku temu teoretyczne
przygotowanie wyniesione z uczelni.
Pojêcie kompetencji nie ma za tak
w miarê jasno okrelonej, jednej, powszechnie akceptowanej definicji,
wrêcz przeciwnie  jak podaje M. Sielatycki  spektrum znaczeniowe pojêcia jest doæ szerokie. W swoich
refleksjach dotycz¹cych kompetencji
nauczyciela w Unii Europejskiej przytacza on kilka z nich:
1. Kompetencja  jedno z wa¿niejszych pojêæ pedagogicznych, którym
trudno jest przyznaæ jednoznaczny zakres pojêciowy (...). Zaznaczaj¹ siê
dwa ujêcia kompetencji. Pierwsze z
nich to takie, gdzie kompetencjê mo¿na pojmowaæ jako adaptacyjny potencja³ podmiotu, pozwalaj¹cy mu na
dostosowanie dzia³ania do warunków
wyznaczonych przez charakter otoczenia (...). Drugie ujêcie obejmuje tak¹
koncepcjê kompetencji, w której jawi
siê ona jako transgresyjny potencja³
podmiotu, gdzie generowane przezeñ
typy dzia³añ s¹ podatne na twórcz¹

kodyfikacjê, nastêpuj¹c¹ w rezultacie
interpretacji kontekstu dzia³ania.
2. Kompetencja to szerokie pojêcie, które wyra¿a umiejêtnoæ transferu umiejêtnoci i wiedzy do nowych
sytuacji w obrêbie sytuacji zawodowej. Obejmuje ono równie¿ organizacjê i planowanie pracy, gotowoæ do
wprowadzenia innowacji i umiejêtnoæ radzenia sobie z niecodziennymi
zadaniami. Termin ten obejmuje równie¿ cechy osobowoci niezbêdne do
efektywnej wspó³pracy z kolegami,
mened¿erami i klientami.
3. Kompetencje to ogólne zdolnoci (mo¿liwoci) oparte na wiedzy,
dowiadczeniu, wartociach oraz
sk³onnociach nabytych w wyniku
oddzia³ywañ edukacyjnych.
4. Pojêcie kompetencji interpretuje siê jako mniej lub bardziej wyspecjalizowany system zdolnoci, umiejêtnoci lub sprawnoci niezbêdnych
lub wystarczaj¹cych do osi¹gniêcia
okrelonego celu.
5. Kompetencja to zakres wiedzy,
umiejêtnoci i odpowiedzialnoci; zakres pe³nomocnictw i uprawnieñ do dzia³ania. Kompetencja jest (potencjaln¹)
umiejêtnoci¹, ujawniaj¹c¹ siê w chwili
wykonywania danego zadania lub predyspozycj¹ do jego wykonania.
Z przedstawionych definicji kompetencji wynika, ¿e najczêciej s¹ to
bardzo ró¿ne zdolnoci i umiejêtnoci niezbêdne do realizacji planowanych celów. W zró¿nicowanej edukacyjnie Europie wa¿nym zadaniem
sta³o siê wiêc wyodrêbnienie sporód
ca³ego spektrum ró¿nego rodzaju
kompetencji tzw. kompetencji kluczowych, wspólnych i najwa¿niejszych
dla wszystkich. Uznano, ¿e pierwszym kryterium wyboru kompetencji
kluczowych w edukacji powinny byæ
potencjalne korzyci dla ca³ego spo³eczeñstwa. Winny one bowiem odpowiadaæ potrzebom ca³ej spo³ecznoci niezale¿nie od p³ci, pozycji spo³ecznej, rasy, kultury, pochodzenia czy
jêzyka. Musz¹ one te¿ pozostawaæ w
zgodzie z przyjêtymi przez poszczególne spo³eczeñstwa wartociami i
prawami etyki, gospodarki i kultury.

OWIATA
Podejmuj¹c próbê ustalenia kompetencji nauczycielskich w integruj¹cej siê Europie okrelono najpierw
kompetencje kluczowe, jakimi powinni dysponowaæ absolwenci szkó³
rednich. Dokonano tego na spotkaniach zorganizowanych w 1996 r. w
szwajcarskim Bernie oraz w 2002 r.
w Barcelonie. Ostateczna ich lista
mia³a byæ opracowana na prze³omie
roku 2005  2006. (Tab. 1 i 2)
Z przedstawionych kompetencji
nauczyciela w Unii Europejskiej wynika, i¿ nie mo¿e byæ on dalej traktowany g³ównie jako przedmiotowiec. Jego podstawowym zadaniem
winno byæ przede wszystkim przygotowanie m³odych ludzi do uczenia
siê przez ca³e ¿ycie, ci¹g³ego zdobywania nowej wiedzy i umiejêtnoci,
do samodzielnego korzystania z zasobów informacyjnych, zdolnoci
wspó³pracy z innymi i do rozwi¹zywania problemów. Ponadto daje siê
te¿ zauwa¿yæ zdecydowan¹ dominacjê wymagañ uniwersalnych nad
bran¿owymi zwi¹zanych z dan¹
dziedzin¹ wiedzy (np. determinowan¹

przez nauczany przez nauczyciela
przedmiot). Stanowisko to wyranie
ró¿ni siê od dominuj¹cej obecnie praktyki, w której nauczyciel na ogó³ jest
indywidualist¹, dla którego liczy siê
jego grupa, klasa, przedmiot i on sam.
Wymienione pokrótce kompetencje
wspó³czesnego nauczyciela s¹ zapewne du¿ym wyzwaniem dla instytucji i
osób kszta³c¹cych i doskonal¹cych
pedagogów ró¿nych szkó³ i placówek.
Wydaje siê, i¿ szczególn¹ rolê mog¹
odegraæ tu uczelnie wy¿sze kszta³c¹ce zarówno na kierunkach pedagogicznych, jak i innych, takich jak ekonomia, informatyka, matematyka, filologia angielska, francuska, psychologia,
socjologia czy politologia. W sposób
szczególny kompetencje te powinni
jednak nabyæ nauczyciele pierwszych
etapów edukacji, którzy przygotowuj¹
m³odych ludzi do doros³ego ¿ycia. Tu
warto wspomnieæ, ¿e g³ównymi celami wychowania w tych placówkach
winno byæ: aktywnoæ ( szko³a podstawowa), samodzielnoæ (gimnazjum) i dojrza³oæ ( szko³y ponadgimnazjalne). Posiadaj¹cy te cechy absol-

wenci bêd¹ zapewne o wiele ³atwiej i
szybciej kontynuowaæ swoj¹ edukacjê w ramach studiów wy¿szych czy
szeroko pojêtego kszta³cenia ustawicznego. W efekcie, oprócz ludzi wykszta³conych spo³eczeñstwo otrzymywaæ bêdzie coraz wiêksz¹ grupê
osób odpowiedzialnych za siebie i innych. By jednak temu zadaniu sprostaæ wydaje siê, i¿ nale¿y je mocniej
zaakcentowaæ i dokonaæ odpowiednich zmian w polityce owiatowej
naszego pañstwa oraz w dzia³alnoci
poszczególnych uczelni i instytucji
naukowych. Obserwuj¹c jednak dotychczasowe nastawienie do tych zagadnieñ mo¿na sformu³owaæ przypuszczenie, i¿ choæ dzia³ania te s¹ raczej nieuniknione, to napotkaj¹ one na
wiele przeszkód i trudnoci  byæ
mo¿e nawet ze strony rodowiska
owiatowego (g³ównie nauczycieli).
W przezwyciê¿enie za problemów z
tym zwi¹zanych winny zaanga¿owaæ
siê osoby i instytucje równie¿ spoza
owiaty, gdy¿ to g³ównie oni korzystaj¹ z efektów pracy nauczycieli.
Dr Roman Gawrych

Tabela l. Wykaz kompetencji absolwentów szkó³ rednich. [5, s. 2-3]
Lista kompetencji berneñskich obejmuje:
wspó³pracê w zespo³ach,
pos³ugiwanie siê nowoczesnymi rodkamiinformacji i komunikacji,
rozwi¹zywanie problemów,
korzystania z ró¿nych róde³ informacji,
s³uchanie i korzystanie z pogl¹dów innych ludzi,
porozumiewania siê w kilku jêzykach
³¹czenie i porz¹dkowanie ró¿nych, jednostkowych elementów wiedzy,
podejmowanie odpowiedzialnoci,
organizowanie i ocenianie w³asnej pracy,
radzenie sobie z niepewnoci¹ i z³o¿onoci¹.

Lista kompetencji barceloñskich obejmuje:
zdolnoæ porozumiewania siê w jêzyku ojczystym,
znajomoæ jêzyków obcych,
umiejêtnoæ liczenia,
podstawowe umiejêtnoci w dziedzinie nauk
cis³ych i technologii,
pos³ugiwanie siê technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
umiejêtnoæ uczenia siê,
kompetencje interpersonalne i obywatelskie,
zmys³ przedsiêbiorczoci,
wiadomoæ kulturowa.

Tabela 2. Wykaz kompetencji nauczyciela w Unii Europejskiej. [5, s. 3-4]
zwi¹zane z procesem uczenia siê / nauczania
a) umiejêtnoæ pracy w wielokulturowej i zró¿nicowanej spo³ecznie klasie,
b) umiejêtnoæ stworzenia dogodnych warunków do uczenia siê:
- ma byæ organizatorem procesu uczenia siê
- ma uczyniæ ze swoich uczniów badaczy
- tworzy programy nauczania, ci¹gle siê szkoli i doskonali, stale usprawnia swoj¹ pracê, dzia³a we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach i organizacjach
- jest animatorem ¿ycia spo³eczno-kulturalnego w regionie
c) umiejêtnoæ w³¹czenia technologii iniormacyjno-komunikacyjnej do
codziennego funkcjonowania uczniów,
d) umiejêtnoæ pracy w zespole (nauczycieli, osób szkol¹cych i innych
- team work) bezporednio zaanga¿owanym w uczenie siê tej samej
grupy uczniów,
e) umiejêtnoæ wspó³pracy przy tworzeniu programów nauczania, organizacji procesu kszta³cenia i oceniania,
f) umiejêtnoæ wspó³pracy z osobami ze rodowiska lokalnego i z
rodzicami,
g) umiejêtnoæ dostrzegania i rozwi¹zywania
problemów, h) umiejêtnoæ ci¹g³ego rozszerzania swojej wiedzyi doskonalenia swoich umiejêtnoci.

zwi¹zane z kszta³towaniem postaw uczniowskich
a) umiejêtnoæ wykszta³cenia w uczniach postawy obywatelskiej i spo³ecznej,
b) umiejêtnoæ promowania takiego rozwoju kompetencji
uczniowskich, które pozwol¹ im, jako pe³noprawnym obywatelom danego pañstwa, z sukcesem funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie wiedzy
- motywacjê do nauki, nie tylko formalnej objêtej obowi¹zkiem szkolnym
- nauczanie uczenia siê
- krytyczne przetwarzanie informacji
- pos³ugiwanie siê komputerem i korzystaniem z wszelkich
urz¹dzeñ cyfrowych
- twórczoæ i innowacyjnoæ
- rozwi¹zywanie problemów
- przedsiêbiorczoæ
- wspó³pracê z innymi
- ³atwoæ w komunikacji z innymi
- umiejêtnoæ poruszania siê w kulturze wizualnej
c) umiejêtnoæ ³¹czenia kszta³towania wymaganych kompetencji z nauczaniem / uczeniem siê danego przedmiotu.
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AKTUALIA

Przegl¹d wydarzeñ  lipiec
l W dn. 27 czerwca  5 lipca 25osobowa grupa m³odzie¿y wraz z
opiekunami z Dziewieniskiej Szko³y
redniej im. Adama Mickiewicza na
zaproszenie Starostwa Powiatowego

w Radomiu spêdzi³a kolejne wspania³e
wakacje w Polsce. Gospodarze przygotowali fantastyczny program pobytu, ze zwiedzaniem okolicznych atrakcji, pobytem w planetarium przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i
gocinnym Radomiu.
l W dniach 1-3 lipca do rejonu
solecznickiego po raz kolejny zawita³a ekipa projektu prewencji raka piersi Nedelsk. Kobiety w Dziewieniszkach, Ejszyszkach, Rudnikach, Jaszunach, Solecznikach i Turgielach mia³y okazjê nieodp³atnie zbadaæ piersi i
skorzystaæ z konsultacji lekarzy. W
rejonie solecznickim zorganizowano
ju¿ osiem takich akcji, nieodp³atnie
przebada³o siê ok. 1,5 tys. kobiet.

Wizytê lekarzy onkologów czêciowo
finansuje rejonowy samorz¹d.
l 6 lipca w Solecznikach uroczycie obchodzono wiêto Koronacji
Mendoga. Na placu przed samorz¹dem ustawiona zosta³a olbrzymia dekoracja  korona z dêbowych lici i
kwiatów. Przed zgromadzon¹ publicznoci¹ wyst¹pi³y orkiestry dête Solecznickiej Szko³y Sztuk Piêknych im.
Stanis³awa Moniuszki i z Tarnowa
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Podgórnego. Na zakoñczenie uroczystoci odpiewany zosta³ hymn Litwy.
l 6 lipca ruszy³ projekt Misija
Lietuva 2030, organizowany przez
organizacje m³odzie¿owe Litwy. Przez
ca³y miesi¹c 7 grup m³odzie¿owych
podró¿owa³o po Litwie, spotykaj¹c siê
z przedstawicielami w³adzy, mieszkañcami i m³odzie¿¹, w ka¿dym odwiedzonym miejscu uczestnicy musieli zawiesiæ domek dla ptaków, symbolizuj¹cy powrót do ojczyzny oraz
zrobiæ dobry uczynek.
W dniach 6 i 7 lipca uczestnicy projektu odwiedzili Soleczniki, Bia³¹ Wakê
i Ejszyszki. Najwa¿niejszym punktem
programu by³y spotkania i dyskusje z
mieszkañcami. Uczestnicy projektu
chêtnie rozmawiali z mieszkañcami i
m³odzie¿¹ o problemach miasteczek,
w których mieszkaj¹, o tym, jak wyobra¿aj¹ sobie Litwê za dwadziecia lat
i czego oczekuj¹ w przysz³oci.
Oprócz dyskusji i zawieszenia
domku dla ptaków w ka¿dej z odwiedzonych miejscowoci uczestnicy
zostawili po sobie dobry uczynek: w
Solecznikach uporz¹dkowali podwórko jednej z mieszkanek, w Ejszyszkach  park, w Bia³ej Wace - w ramach prewencji antyalkoholowej
wywiesili plakaty.
l 8 lipca odby³o siê kolejne posiedzenie Zarz¹du Lokalnej Grupy Dzia³ania Rejonu Solecznickiego z udzia³em przedstawiciela Narodowej Agencji P³atniczej. Omawiano projekty
zg³oszone w ramach dzia³ania Wspieranie przedsiêbiorczoci mieszkañców wsi i Wspieranie drobnych i
rednich firm wiejskich. Pozytywnie zaopiniowanych zosta³o 5 wniosków na kwotê od ponad 58 tys. do
100 tys. litów. Alik Sakowicz otrzyma wsparcie na rozwój warsztatu
samochodowego, spó³ka Alsanta  na
rozwój swoich us³ug w Butrymañcach, Etanetas  na rozwój sieci internetowej w miejscowociach wiejskich, przedsiêbiorca Anatolij Timofiejew  na modernizacjê i zwiêkszenie mocy zak³adu produkcji soków,
spó³ka Erasan  na wdro¿enie us³ug
kateringowych.

l 8 lipca w okolicach wsi Zubiszki
w gminie kolenickiej nad rzek¹ Wersok¹ odby³ siê XXIII Zlot Turystyczny Polaków na Litwie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych. W konkurencjach
sportowych i turystycznych oraz
konkursach wziê³o udzia³ siedem dru¿yn z ró¿nych miejscowoci Wileñszczyzny. Zwyciê¿y³a ekipa W³óczêgów Wileñskich, drugie miejsce zajê³a dru¿yna L3KS z gminy ³awaryskiej
(rejon wileñski), trzecie  wileñska
dru¿yna Legion32. Rejon solecznic-

ki reprezentowali Piraci z Bia³ej
Waki, dru¿yny z Ejszyszek i Jaszun.
l 8 lipca w samorz¹dzie odby³o
siê spotkanie absolwentów polskich
szkó³ rejonu z przedstawicielami Wy¿szej Szko³y Agrobiznesu w £om¿y,
którzy z³o¿yli m³odzie¿y ofertê nauki na tej uczelni. Byli obecni kandydaci na studia, a tak¿e wicemer rejonu solecznickiego Andrzej Andruszkiewicz, kierownik wydzia³u owiaty i sportu administracji samorz¹du
rejonu solecznickiego Regina Markiewicz, nauczyciele i rodzice kandydatów. Spotkanie poprowadzi³a pe³nomocnik rektora ds. rekrutacji Ma³gorzata Fr¹szczak, która udzieli³a
zebranym informacji dotycz¹cej wyjazdu na studia.

AKTUALIA
l 9 lipca przedstawiciele samorz¹du: wicemer Andrzej Andruszkiewicz, kierowniczka wydzia³u opieki
socjalnej Regina Soko³owicz, starosta gminy butrymañskiej Wanda Bielska oraz pracowniczka starostwa
Maria Znamierowska odwiedzili
mieszkaj¹cych w Starych Rakliszkach
Jadwigê i Feliksa Wo³osewiczów, którzy wiêtowali z³ote gody. W ci¹gu
50 wspólnie prze¿ytych lat szacowni jubilaci wychowali córkê i syna,
doczekali trojga wnuków. Pani Jadwiga pracowa³a w szkole w Stawidañcach, jej m¹¿ jako meliorator, obecnie zajmuj¹ siê pszczelarstwem. Gocie z samorz¹du ¿yczyli im doczekania diamentowych godów.
l 10 lipca mieszkanka Ejszyszek
Bronis³awa Andruszkiewicz obchodzi³a setne urodziny. Z okazji piêknej
rocznicy otrzyma³a najserdeczniejsze
gratulacje i ¿yczenia dwustu lat od
wicemera rejonu solecznickiego Andrzeja Andruszkiewicza, kierowniczki wydzia³u ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej Reginy Soko³owicz,
starosty gminy ejszyskiej Tadeusza
Zimiñskiego, pracowniczki starostwa Anny Szymañskiej oraz przedstawicieli Solecznickiego Oddzia³u
Zarz¹du Funduszu Pañstwowego
Ubezpieczenia Spo³ecznego. Pani Bronis³awa urodzi³a siê na terenie obecnej Bia³orusi. By³a najstarsz¹ z omiorga dzieci. Po lubie zamieszka³a w
domu rodzinnym mê¿a w Ejszyszkach. Wspólnie wychowali piêcioro
dzieci. Ma dziesiêcioro wnuków i
czternacioro prawnuków.
l 11 lipca z Ejszyszek wyruszy³a
tradycyjna XXI pielgrzymka Ejszyszki
 Ostra Brama. Oko³o 200 osób w
ci¹gu 4 dni przemierzy³o 100-kilometrow¹ trasê. Tradycyjnie pielgrzymów goci³y Soleczniki, Turgiele,
Rudomino. Wspólnie z p¹tnikami z
Wileñszczyzny szli pielgrzymi z Pol-

ski, by³a jedna osoba z Kazachstanu i
siostry ze zgromadzenia Jezusa Mi³osiernego z Brazylii. Do celu pielgrzymki p¹tnicy dotarli 14 lipca.
l 13 lipca w Solecznickim Centrum Kultury ruszy³a Letnia Szko³a
Artystyczna. W ci¹gu tygodnia artystka  malarka z Gdañska Anna Szpadziñska  Koss wprowadza³a solecznickie dzieci w tajemnice sztuki Celtów. Z roku na rok zajêcia ciesz¹ siê

coraz wiêksz¹ popularnoci¹, w tym
roku szko³a letnia mia³a a¿ 60 uczestników. 22 lipca odby³ siê wernisa¿,
na którym m³odzi artyci wyst¹pili w
strojach z epoki, kiedy to miêdzy
Renem i Dunajem ¿y³y plemiona Celtów. Na wystawie zosta³y przedstawione zarówno elementy pogañskie,
jak i chrzecijañskie kultury celtyckiej. Tematem eksponowanych prac
s¹ anio³owie, drzewo ¿ycia i wiête
spirale, opisuj¹ce wiat, który siê nie
koñczy. Dzieci malowa³y ryby, mistyczne potwory, rumaki.
W tym roku po raz pierwszy w
warsztatach wziê³a te¿ udzia³ m³odzie¿
z Grodna i Miñska. Pobyt bia³oruskiej
grupy na Litwie sta³ siê mo¿liwy dziêki
dodatkowym rodkom uzyskanym z
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Do zorganizowania szko³y letniej finansowo przyczynili siê równie¿
samorz¹d rejonu solecznickiego,
Urz¹d Miasta Gdañska, Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
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.
l W dniach 16-17 lipca 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. Nie zabrak³o równie¿ konkursów i zabaw dla
dzieci. Na zlocie nie zabrak³o licznej
reprezentacji rejonu solecznickiego.
l 15 lipca w Trybañcach odby³y
siê tradycyjne rejonowe zawody oraczy. O tytu³ mistrza ubiega³o siê 11
osób. Zwyciê¿y³ gospodarz z gminy

dziewieniskiej Leonid Iwanow. Drugie miejsce zdoby³ Stanis³aw Iwaszko, który pracuje w gospodarstwie
Roberta Matulewicza, trzecie w³aciciel gospodarstwa rolnego Andrzej
Walicki. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsc pochodz¹ z gminy ejszyskiej. Od organizatorów zawodów i
sponsorów najlepsi oracze rejonu solecznickiego otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz premie pieniê¿ne.
Dyplomami uznania zostali nagrodzeni
wszyscy uczestnicy zawodów.
l W ka¿d¹ rodê miesi¹ca w Solecznickim Centrum Kultury odbywa³y siê seanse filmowe w ramach projektu Letnie kino w Solecznikach.
Filmy dla dzieci i doros³ych by³y wywietlane równie¿ w Jaszunach i Ejszyszkach.
Opr. Barbara Sosno
Fot. Andrzej Ko³osowski
oraz www.salcininkai.lt
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SYLWETKA

Przej¹³ szko³ê, pozostawi³ gimnazjum
 Pochodzê ze wsi Skajwany w gminie dziewieniskiej.
Kiedy to by³a okaza³a wie, licz¹ca 50 zagród, teraz
zamieszka³ych jest tylko piêæ domów. M³odzie¿ opuci³a
miejscowoæ i ¿ycie w niej zanika  z ¿alem mówi pan
Stefan Dudojæ. Mimo, ¿e od kilku dziesiêcioleci jest ju¿
mieszkañcem Solecznik, ci¹gle czuje wiê z ma³¹ Ojczyzn¹,
w której urodzi³ siê i gdzie rozpocz¹³ swój ¿yciowy szlak,
szlak niemal w ca³oci powiêcony owiacie polskiej.

PIERWSZE LEKCJE ¯YCIA

Jak ka¿dy wiejski ch³opak z lat powojennych nie mia³ lekkiego dzieciñstwa. Trudno by³o o niego szczególnie w wielodzietnej rodzinie. Rodzice
harowali na roli, dzieci pomaga³y jak
potrafi³y w gospodarstwie domowym.
Opiekê nad m³odszym rodzeñstwem
przejê³a starsza siostra. Uczyni³a to
kosztem w³asnej nauki w szkole.
Tak jak wielu jego rówieników,
m³ody Stefanek jeszcze w wieku
szkolnym spotka³ siê z dwoma prawdami  jedn¹, któr¹ s³ysza³ z ust rodziców i drug¹, której uczono go w
szkole. Szko³a w Szorkajciach, mimo
¿e by³a polsk¹, program nauczania, a
szczególnie wychowania mia³a typowo socjalistyczny, radziecki.
 Historia, której uczono w szkole by³a diametralna do tej, o której s³ysza³em z ust ojca. Dotyczy³o to równie¿ ówczesnego systemu wychowania m³odzie¿y szkolnej. Jako bardzo
wierz¹cy cz³owiek ojciec nawet i s³uchaæ nie chcia³ o tym, ¿e zostanê pionierem. Chcia³em byæ jak wszyscy
moi koledzy, wiêc w tajemnicy od
taty przyst¹pi³em do organizacji, ale z
szacunku do rodziców nigdy nie zak³ada³em czerwonego krawatu w
domu. Wracaj¹c ze szko³y chowa³em
go w jednym z krzaków, by rano zabraæ z powrotem i za³o¿yæ ju¿ tylko
w szkole  wspomina S. Dudojæ.

Z DYPLOMEM
DO OJCZYSTYCH STRON

Po ukoñczeniu szko³y S. Dudojæ
w 1961 roku dosta³ siê na studia do
Wileñskiej Szko³y Pedagogicznej. W
odró¿nieniu od swoich kolegów wybra³ kierunek humanitarny, a nie techniczny. Wp³yw na jego decyzjê, jak siê
okaza³o ¿yciow¹, wywar³a nauczycielka Maria Motur, która zauwa¿y³a w
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nim zdolnoæ do nauki.
Swoimi mylami podzieli³a siê z ojcem Stefana,
który nie sprzeciwi³ siê
decyzji syna.
 Dosta³em siê na kierunek nauczania pocz¹tkowego. W latach 60.
w Wileñskiej Szkole Pedagogicznej
studiowa³o bardzo du¿o osób, wystarczy powiedzieæ, ¿e na moim roku
by³o 60. Wielu z moich kolegów z lat
studenckich, podobnie jak ja, przez
ca³e ¿ycie przepracowa³o w owiacie
polskiej  zaznacza pan Stefan.  Przed
rozpoczêciem pracy w Szarkiajskiej
Szkole Podstawowej musia³em odbyæ
s³u¿bê wojskow¹. Wcale nie ¿a³ujê,
bo s³u¿y³em w m. Puszkin (ko³o Leningradu) i tam zdoby³em ogromne
dowiadczenie, nauczy³em siê dyscypliny, porz¹dku i oceniania sytuacji
¿yciowych.
Z dyplomem pedagoga klas pocz¹tkowych m³ody specjalista powróci³ do
rodzimych stron i szybko otrzyma³ posadê. W Szarkiajskiej Szkole Podstawowej od nauczyciela klas pocz¹tkowych awansowa³ na wicedyrektora.
Tu, w po³owie lat 70., spotka³ swoj¹
przysz³¹ ma³¿onkê £ucjê. Rodowita
wilnianka po ukoñczeniu Wileñskiego
Instytutu Pedagogicznego marzy³a o
pracy bli¿ej domu. Otrzyma³a przydzia³
do Szorek, które ze stolic¹ dzieli³o ponad sto kilometrów. Stefan zaopiekowa³ siê m³od¹ nauczycielk¹. Za ka¿dym razem odwozi³ j¹ na przystanek
autobusowy swoim wêgierskim motocyklem. Kole¿eñstwo zawodowe z
biegiem czasu przerodzi³o siê w uczucie, którego fina³em by³ lub.
Z biegiem czasu pedagogiczna rodzina przenios³a siê do Dziewieniszek,
gdzie rozpoczê³a pracê w miejscowej
szkole redniej.
 Po dwóch latach pracy na sta-

nowisku wicedyrektora w Dziewieniszkach otrzyma³em propozycjê
przejcia do pracy zastêpcy przewodnicz¹cego d.s. ideologicznych w po.
szkoñskim ko³chozie Maryte Melni.
kaite. Da³em siê namówiæ ówczesnym rejonowym w³adzom na zmianê kierunku pracy, o czym do dzisiaj
¿a³ujê  przyznaje S. Dudojæ.

POMY£KA ¯YCIA

Praca w szkole zasadniczo ró¿ni³a siê od pracy w ko³chozie, jednak
najbardziej dokucza³o to, ¿e by³a to
praca niewdziêczna i zbêdna. Do obowi¹zków zastêpcy nale¿a³a przede
wszystkim organizacja imprez kulturowych, obchodów wi¹t pañstwowych itd. Rzeczywistoæ natomiast
odbiega³a od teorii socjalistycznej, której cele, w zasadzie, popiera³o wiele
osób, lecz wiêkszoæ nie wierzy³a w
ich realizacjê. Ludzie nie wstydzili siê
braæ tego, co uwa¿ali za swoje. Nie
brak te¿ by³o pomocników ze strony. W latach 80. ju¿ ¿adna ideologia
nie mog³a pomóc w przekonaniu ludzi w tym, ¿e czyni¹ le.
 Pewnego razu, jad¹c wzd³u¿ pól
ziemniaczanych, zauwa¿y³em jak grupa ludzi kopie ko³chozowe ziemniaki.
Ludzie mnie dostrzegli i uciekli do
pobliskiego lasu. W lesie znalaz³em
wielki kopiec ziemniaków o ogólnej
wadze chyba z 10 ton. Przerazi³o mnie
to  mówi pan Stefan.
Siedem lat pracy w ko³chozie ci¹gnê³y siê d³ugo i mêcz¹co. Szans¹ na
wyrwanie siê z tego b³êdnego ko³a
sta³a siê propozycja powrotu do pracy w owiacie. Rodzina Dudojców
nie waha³a siê ani przez chwilê. Z

SYLWETKA
Poszek wyjechali do Solecznik, gdzie
pan Stefan przyst¹pi³ do dyrektorowania miejscow¹ polskorosyjsk¹
szko³¹ redni¹. By³ to 1987 rok.

TRUDNE POCZ¥TKI
DYREKTOWANIA

Pierwsz¹ i najwiêksz¹ trudnoci¹,
z któr¹ spotka³ siê nowo mianowany
dyrektor by³ op³akany stan techniczny
budynku  dziurawy dach, poszarpane ciany korytarzy, nieszczelne okna
i drzwi, w zwi¹zku z czym, w okresie
zimowym temperatura w klasach nie
przekracza³a 15 stopni. Od momentu
oddania do u¿ytku szko³a nie widzia³a

powa¿nego remontu, wiêc spor¹ czêæ
czasu dyrektor musia³ powiêcaæ wy³¹cznie rozwi¹zaniu spraw gospodarczych. Wówczas ma³o kogo interesowa³o, ¿e szko³a nie posiada w³asnych
rodków na remonty, a te grosze, które na ten cel przyznawano czêsto dociera³y z opónieniem.
- Zdarza³o siê, ¿e otwiera³am rodzinn¹ skarbonkê, ¿eby poczyniæ zakupy do domu i nie znajdowa³am w
niej pieniêdzy. M¹¿ zaci¹ga³ po¿yczkê w rodzinie, by pilnie kupiæ farbê
do szko³y  wspomina pani £ucja.
W latach 90. W Solecznikach zosta³a wzniesiona nowoczesna szko³a
Tysi¹clecia Litwy. Wybudowana z
rozmachem nowoczesna placówka,
wyposa¿ona w kilka sal sportowych
oraz basen, stanowi³a powa¿n¹ konkurencjê dla pozosta³ych szkó³ miejskich  polskiej i rosyjskiej. Czêæ
rodziców skusi³o siê na luksusowe
warunki nauczania i zabra³o swoje
dzieci do szko³y litewskiej.
 By³ to najtrudniejszy okres w
ca³ym moim dyrektorowaniu. Swoim konkurentom moglimy przeciwstawiæ tylko wysoki poziom nauczania, ale zdawalimy sobie sprawê z
tego, ¿e jest tego za ma³o. Nie wolno
by³o zwlekaæ z renowacj¹ naszej szko-

³y. Staraniami samorz¹du solecznickiego i Stowarzyszenia Wspólnota Polska zosta³y podjête pierwsze kroki ku
realizacji danego celu. Zaczêlimy od
nowego dachu  opowiada dyrektor.

SATYSFAKCJA
Z WYKONANEJ PRACY

Podstawowe prace renowacyjne
zosta³y rozpoczête w 2007 roku i trwa³y
nieprzerwanie przez dwa lata. W lutym
2009 roku odby³a siê uroczystoæ, powiêcona zakoñczeniu renowacji budynku. W trakcie renowacji zosta³y
odnowione i ocieplone ciany, przeprowadzono remonty klas, korytarzy, sto³ówki oraz sali sportowej. Ponadto budynek zosta³ wyposa¿ony w dwie windy przeznaczone dla dzieci niepe³nosprawnych oraz salê do zajêæ choreograficznych. Projekt inwestycyjny,
bud¿et którego stanowi³ ponad 8 mln
litów, zosta³ wdro¿ony za spraw¹
wspólnych inwestycji samorz¹du rejonu, Fundacji Pomoc Polakom na
Wschodzie, Ministerstwa Owiaty i
Nauki Litwy, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Fina³ prac zbieg³ siê z
terminem uzyskania przez szko³ê statusu gimnazjum, którego patronem zosta³ wielki astronom, profesor Uniwersytetu Wileñskiego Jan niadecki.
 Bylimy godni naszego patrona
w czasie akredytacji. Uzyskalimy
bardzo wysokie noty od cz³onków
komisji pañstwowej. Jako pierwsza
placówka owiatowa otrzymalimy
maksymaln¹ iloæ punktów z zakresu kultury  stwierdza S. Dudojæ.
Nasz rozmówca jest wiêcie przekonany, ¿e nowy gmach i najnowocze-

niejsze wyposa¿enie s¹ wa¿ne, ale nie
stanowi¹ prawdziwej istoty dla osi¹gniêcia celu szko³y, którym jest wysoki
poziom wiedzy uczniów. Z pewnoci¹
przekonali siê o tym rodzice, którzy
zg³aszali siê do niego z prob¹ o przyjêcie ich dzieci, ucz¹cych siê dot¹d w
najnowszej litewskiej szkole nie tylko
w Solecznikach, ale i w ca³ej Litwie.
Ofiarna i cierpliwa praca grona pedagogicznego zaczê³a dawaæ coraz bardziej obfite plony. Polskie gimnazjum
niejednokrotnie zwyciê¿a³o w plebiscycie Najlepsza polska szko³a na Litwie,
za jego wychowankowie z powodzeniem kontynuowali naukê na uczelniach
wy¿szych na Litwie, w Polsce i Anglii.
Wieloletni dyrektor polskiego gimnazjum w plebiscycie Kuriera Wileñskiego znalaz³ siê w gronie laureatów
konkursu Polak roku 2010. Dzisiaj
emerytowany dyrektor s³u¿y rad¹
córce Beacie, która od pó³ roku piastuje stanowisko wicedyrektorki gimnazjum im. J. niadeckiego. W gimnazjum, któremu powiêci³ 22 lata
¿ycia, nadal pracuje ma³¿onka £ucja,
która z oddaniem pracuje nie tylko w
szkole, ale i spo³ecznie. Przez wiele
kadencji jest radn¹ samorz¹du rejonu
solecznickiego i przewodnicz¹c¹ komisji do spraw owiaty. Pani £ucja
zawsze i wszêdzie by³a opor¹ i filarem w trudnych momentach i dodawa³a otuchy, si³ i optymizmu. Wnuczka Gabriela jest ju¿ uczennic¹ gimnazjum, wnuk Dominik  za rok.
¯ycie toczy siê dalej i nadal jest
zwi¹zane z owiat¹, polsk¹ owiat¹.
Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum
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ZPL

Trzy ko³a na jedno miasteczko
Pierwsz¹ miejscowoci¹, która wita podró¿uj¹cych z Wilna do Solecznik, s¹ Jaszuny. Po³o¿one
nad brzegiem Mereczanki miasteczko s³ynie ze swoich piêknych krajobrazów oraz kulturowej i
historycznej spucizny, polskiej spucizny.
Ponad 50. procent mieszkañców Jaszun stanowi¹ Polacy, na terenie gminy ich odsetek siêga
nawet 80 procent. Polska mowa, polska kultura na dobre zakotwiczy³y na tej ziemi. Rzeczywistoci utrwalonej wiekami nie zmieni³y ¿adne perypetie historyczne. Tu wszêdzie mo¿na us³yszeæ
polsk¹ mowê. Na wielu domach prywatnych widaæ dwujêzyczne tablice uliczne, z których mieszkañcy siê ciesz¹ i które doprowadzaj¹ do rozpaczy Pañstwow¹ Komisjê Jêzyka Litewskiego.

WSZYSTKO ZACZÊ£O SIÊ
OD STAROSTWA

Pierwsze lokalne ko³o Zwi¹zku
Polaków na Litwie powsta³o w Jaszunach jeszcze na pocz¹tku lat 90. Miejscow¹ fili¹ organizacji pozarz¹dowej
pokierowa³a ówczesna starocina
gminy Danuta Wasilewska, nic wiêc
dziwnego, ¿e od samego pocz¹tku
miejscowe ko³o ZPL cile wspó³pracowa³o ze starostwem. Wspólnie pra-

cierzy, do Szepietowa. Na przeci¹gu
ca³ej swojej historii zespolacy staraj¹
siê kultywowaæ polskie tradycje Jaszuñskiej Ziemi, bior¹ udzia³ we
wszystkich przedsiêwziêciach kulturalnych gminy. W ci¹gu kilkunastu lat
dzia³alnoci zespó³ zaliczy³ kilkaset
koncertów, uczestniczy³ w licznych
imprezach kulturalnych zarówno na
Litwie, jak te¿ w Polsce. Jaszunianie
mieli zaszczyt reprezentowaæ Wileñsz-

cuj¹ nad rozwi¹zaniem nurtuj¹cych
ludnoæ problemów, organizacj¹ imprez kulturalnych, nawi¹zaniem kontaktów partnerskich Jaszun z przyjació³mi z Polski.
Równolegle z ko³em powsta³ polski zespó³ folklorystyczny Znad
Mereczanki, który z biegiem lat sta³
siê wizytówk¹ kulturaln¹ Jaszun. Po
raz pierwszy zespó³ zadebiutowa³ na
scenie w 1995 roku, podczas przegl¹du zespo³ów polskich rejonu solecznickiego. Wówczas kolektyw
sk³ada³ siê z trzynastki entuzjastów
polskiej pieni ludowej. Wkrótce po
solecznickim wystêpie artyci z Jaszun odbyli pierwsz¹ podró¿ do Ma-

czyznê na festiwalach w Mr¹gowie i
Wêgorzewie. Jedna z liderek zespo³u
Regina Tietianiec obecnie pe³ni funkcje prezesa jaszuñskiego ko³a ZPL.
 U steru naszego ko³a w 2003
roku zast¹pi³am Stanis³awa Lewkowicza. Obecnie ko³o zrzesza 30 osób,
wród nich spory odsetek stanowi
m³odzie¿ akademicka, z czego bardzo
cieszymy siê. M³odzie¿ stara siê braæ
czynny udzia³ w organizowanych
przez nas imprezach i przedsiêwziêciach, my za, jako starsi koledzy,
chcemy przekazaæ im duch i tradycje
ko³a, które mo¿na by³oby scharakteryzowaæ jako rodzinne  powiedzia³a
R. Tietianiec.
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Zreszt¹ wiele imprez organizowanych przez ko³o wspólnie ze starostwem nosi rodzinny charakter. S¹
to tradycyjne op³atki bo¿onarodzeniowe, spotkania wielkanocne, Do¿ynki oraz oczywicie obchody polskich wi¹t narodowych. Aktywna
wspó³praca z partnerskimi gminami
z Polski pomaga w organizacji kolonii letnich dla m³odzie¿y szkolnej oraz
niesieniu pomocy charytatywnej dla
rodzin biednych.
 Jako pracownik socjalny gminy
na bie¿¹co orientujê siê w zapotrzebowaniach wielu rodzin naszego starostwa. Nierzadko obowi¹zki zawodowe s¹ spokrewnione z prac¹ spo³eczn¹. Ju¿ siê do tego przyzwyczai³am  mówi R. Tietianiec, urzêdniczka i spo³eczniczka.
Jako dowód spokrewnienia starostwa z ko³em ZPL s³u¿y równie¿ to,
¿e w³anie w gmachu administracji
gminy znajduje siê siedziba ko³a. S³u¿bowy gabinet pani Reginy s¹siaduje z
siedzib¹ ko³a. W 2004 roku przy
wsparciu zarz¹du ZPL zosta³a ona
wyremontowana oraz wyposa¿ona w
meble i sprzêt komputerowy. Ka¿dego miesi¹ca cz³onkowie ko³a przeprowadzaj¹ tu spotkania robocze, podczas których okrelaj¹ plan pracy na
najbli¿sz¹ przysz³oæ.

PROMUJ¥ DZIEDZICTWO
MA£EJ OJCZYZNY

W roku 2003 od za³o¿onego przy
starostwie ko³a ZPL wyodrêbni³o siê
nowe, które powo³ali pedagodzy
szko³y redniej im. M. Baliñskiego. W
pierwszych latach dzia³alnoci nowego ko³a kierowali nim kolejno Janina
Snarska i Henryka Bogdanowicz. Od
dwóch lat szkolnym ko³em kieruje
pani And¿e³a Dajlidka.
 Obecnie nasze ko³o liczy 53
cz³onków. Nale¿¹ do niego nie tylko

ZPL

nauczyciele, ale te¿ uczniowie klas
starszych, rodzice oraz byli uczniowie.
W ci¹gu ostatnich dwóch lat liczba
cz³onków ko³a powiêkszy³a siê z 36
do 53 osób  odznacza A. Dajlidka.
G³ówny wysi³ek ZPL  owcy kieruj¹ na promowanie swojej placówki. Tak jak i w ka¿dej innej miejscowoci, gdzie szko³a narodowociowa
s¹siaduje ze szko³¹ litewsk¹ istnieje
ostra konkurencja. Co cieszy, w tej
konkurencyjnej walce polska szko³a
nie przegrywa. Wa¿nym atutem gwarancji wysokiego poziomu nauczania,
które daje placówka owiatowa, sta³o siê ukoñczenie w roku bie¿¹cym
renowacji gmachu szko³y.
 Stale s¹ organizowane imprezy
powiêcone kulturze i historii Ziemi
Jaszuñskiej. W ubieg³ym roku szkolnym przeprowadzilimy cykl imprez

o nazwie Dziedzictwo i kultura naszego narodu, które mia³y na celu
przybli¿enie uczniom historii Jaszun,
rodzin Baliñskich i niadeckich. Nasi
uczniowie systematycznie opiekuj¹ siê
grobami rodzin niadeckich i Baliñskich, pochowanych w Jaszunach 
mówi pani And¿e³a.
W 2000 r. przy pomocy finansowej zaprzyjanionego z Jaszunami
miasta ¯nin, w którym Jan niadecki
przyszed³ na wiat, zosta³ odnowiony krzy¿ na jego grobie. W kolejnych
latach do finansowego wsparcia prac
do³¹czy³a Fundacja Pomoc Polakom
na Wschodzie. Zosta³y odnowione
wszystkie nagrobki, zniszczone p³yty zamieniono na nowe, uzupe³niono
uszczerbki w murze, ustawiono nowe
krzy¿e, cie¿kê do mogi³ wy³o¿ono
kostk¹, zasadzono ozdobne krzewy i

kwiaty, wejcie zabezpieczono bram¹,
przy cmentarzu wyasfaltowano parking i drogê dojazdow¹.
Cz³onkowie szkolnego ko³a wykazuj¹ te¿ szczególn¹ aktywnoæ w
pozyskaniu Karty Polaka. W tym
roku ju¿ dwie grupy otrzyma³y Kartê Polaka, zarówno jak m³ode, tak i
starsze osoby.

KO£O DLA FIRMY
I S¥SIADÓW

Przed laty z inicjatyw¹ za³o¿enia
ko³a ZPL na osiedlu po³o¿onym blisko stacji kolejowej Jaszuny wyst¹pili sp. Stanis³aw Dawlidowicz oraz
obecny wiceprezes Zwi¹zku Polaków
na Litwie Stanis³aw Pieszko.
 Moim zdaniem wybralimy
najw³aciwszy dzieñ dla za³o¿enia
naszego ko³a  11 listopada, Dzieñ
Niepodleg³oci Polski  stwierdzi³
w rozmowie z miesiêcznikiem Soleczniki S. Pieszko.
Trzon nowego ko³a stanowili i stanowi¹ do dzisiaj pracownicy jaszuñskiej spó³ki Arabeska, której dyrektorem jest pan Stanis³aw. W firmie jest
szefem, za w kole szeregowym
cz³onkiem, bowiem funkcje prezesa
pe³ni pan Edward Juchniewicz.
 Staramy siê nie zamykaæ w sobie, a dzia³aæ na korzyæ wszystkich
mieszkañców osiedla stacji kolejowej
Jaszuny. Ka¿da organizowana przez
nas impreza, ka¿de przedsiêwziêcie
s³u¿y wszystkim mieszkañcom osiedla  powiedzia³ E. Juchniewicz.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
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RELIGIA

PRAWDZIWE OBLICZE
BO¯EGO MI£OSIERDZIA
Od og³oszenia encykliki Dives in Misericordia minê³o ju¿ ponad 30
lat. Od tamtego czasu przes³anie Bo¿ego Mi³osierdzia dotar³o do najdalszych zak¹tków wiata, przynosz¹c prawdziwe odnowienie duchowe. Pomimo oficjalnego zatwierdzenia kultu Bo¿ego Mi³osierdzia przez
Koció³, a tak¿e rozwoju pobo¿noci ludowej, opartej na wizjach w.
Faustyny Kowalskiej, w wielu krêgach kap³añskich spotyka siê ono z
pewnym sceptycyzmem czy wrêcz niedowierzaniem.

P

o rozmowach z kap³anami niechêt
nie nastawionymi do samej idei Bo¿ego Mi³osierdzia dochodzê do wniosku, i¿ przyczyna takiej postawy tkwi
w niezrozumieniu istoty tajemnicy Bo¿ego Mi³osierdzia. Niektórzy boj¹ siê,
¿e duchowoæ Bo¿ego Mi³osierdzia
prowadzi do odrzucenia koncepcji
grzechu i do usprawiedliwienia ka¿dego z³a istniej¹cego na wiecie.
Nic bardziej b³êdnego. Uwiadomienie sobie w³asnej grzesznoci i
poznanie osobistego grzechu jest jednym z najwiêkszych dzie³ Bo¿ego
Mi³osierdzia. Jezus przed swoj¹ mierci¹ na krzy¿u zapewni³ Aposto³ów, ¿e
pole swojego Ducha, który przekona
wiat o grzechu (por. J 16,7-12).
Pierwszym owocem mêki Jezusa jest
w³anie uwiadomienie sobie w³asnego b³êdu przez stoj¹cych pod krzy¿em
wiadków Jego agonii. Tak mo¿na interpretowaæ wypowiedziane przez setnika s³owa: Istotnie cz³owiek ten by³
sprawiedliwy. (£k 23,47). To znaczy
On mia³ racjê, a nie ja. Zgrzeszy³em.
Rodzi siê w zwi¹zku z tym pytanie: Po co Bóg w swoim Mi³osierdziu
robi wszystko, co mo¿e, pozwala siê
nawet zabiæ na krzy¿u, by cz³owiek
uwiadomi³ sobie swoj¹ grzesznoæ?
Odpowied jest doæ prosta. Bo tylko w
ten sposób cz³owiek mo¿e spotkaæ siê z
samym sob¹ i odnaleæ drogê do swego
Stwórcy. Jak pisa³ Jan Pawe³ II:
Uznaæ w³asn¹ nêdzê w obliczu
Boga nie znaczy upaæ na duchu, ale
dowiadczyæ prawdy o swoim ¿yciu w
ten sposób po grzechu, który jest owocem z³a i s³aboci, dost¹piæ ogromu
sprawiedliwoci i ³aski, wznieæ siê ku
najwy¿szemu pokojowi ducha, nawi¹zuj¹c ¿yw¹ wiê z Bogiem mi³osiernym i wiernym1.
G³osiæ Bo¿e Mi³osierdzie nie zna-
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czy zatem zamykaæ oczy na otaczaj¹ce nas z³o, na pope³niane liczne grzechy. G³osiæ Bo¿e Mi³osierdzie nie znaczy mówiæ wiatu: róbcie, co chcecie; Pan Bóg was wszystkich kocha,
wiêc wczeniej czy póniej wam
wszystko wybaczy. G³osiæ Bo¿e Mi³osierdzie znaczy mieæ odwagê wyjæ
do grzesznika jak brat w grzesznoci,
a nie jak kat uzurpuj¹cy sobie prawo do
najsurowszych wyroków i to w imiê
Bo¿ej Sprawiedliwoci, i zapewniæ go
o Bo¿ej Mi³oci zdolnej przebaczyæ ka¿dy grzech. G³osiæ Bo¿e Mi³osierdzie to
nie traciæ nadziei w ca³kowite uwolnienie od z³a, towarzysz¹c osobom uzale¿nionym, pogr¹¿onym w wadach i
na³ogach, które pomimo wielu wysi³ków ci¹gle upadaj¹ w ten sam grzech.
I wreszcie g³osiæ Bo¿e Mi³osierdzie to
nie brzydziæ siê ludzkiej s³aboci, ale okazaæ zrozumienie i wspó³czucie tym, których grzech najbardziej upodli³, zniekszta³caj¹c niemal ca³kowicie ich cz³owieczeñstwo. G³osiæ Bo¿e Mi³osierdzie
w takim wypadku to nic innego jak,
patrz¹c na otaczaj¹cy nas wiat i zniewolon¹ przez grzech ludzkoæ, powtórzyæ za prorokiem Ezechielem:
Spoczê³a na mnie rêka Pana i
wyprowadzi³ mnie On w duchu na zewn¹trz, i postawi³ mnie poród dolin.
By³a ona pe³na koci. I poleci³ mi,
abym przeszed³ dooko³a nich, i oto by³o
ich na obszarze doliny bardzo wiele.
By³y one zupe³nie wysch³e. I rzek³ do
mnie Pan: Synu cz³owieczy, czy koci te powróc¹ znowu do ¿ycia?. Odpowiedzia³em: Panie Bo¿e, Ty to
wiesz. Wtedy rzek³ On do mnie: Prorokuj nad tymi koæmi i mów do nich:
Wysch³e koci, s³uchajcie s³owa Pana!
Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam dajê
ducha, abycie o¿y³y. Chcê was otoczyæ ciêgnami i sprawiæ, bycie obro-

s³y cia³em i przybraæ was w skórê, i
daæ wam ducha, bycie o¿y³y i pozna³y, ¿e ja jestem Pan. I patrzy³em, a
oto powróci³y ciêgna i wyros³o cia³o, a skóra pokry³a je z wierzchu, ale
jeszcze nie by³o ducha. Wtedy prorokowa³em tak, jak mi nakaza³, i duch
wst¹pi³ w nich, a o¿yli i stanêli na
nogach  wojsko bardzo, bardzo wielkie. (Ez, 37, 1-6.8.10)
Jak widaæ, przyczyn¹ niedowiarstwa w Bo¿e Mi³osierdzie jest w istocie s³aba wiara. Ile razy s³yszymy
wypowiedzi: On ju¿ siê nie zmieni.
Zawsze taki by³ i taki umrze. Pijak, z³odziej i oszust jeden. Niestety w swojej pracy duszpasterskiej zapominamy,
¿e Bo¿e Mi³osierdzie nie podlega zasadom nauk empirycznych. To, ¿e pi³
przez dziesiêæ, dwadziecia, trzydzieci lat, nie znaczy, ¿e siê nie zmieni, ¿e
nie przestanie. Byæ mo¿e tkwi nadal w
na³ogu, bo nikt ju¿ w niego nie wierzy,
nawet on sam. Byæ mo¿e czeka na
cz³owieka, który przyniesie mu p³omyk nadziei, na kogo, kto niczym Jan
Chrzciciel wska¿e mu na tego, który
g³adzi grzechy wiata (J 1, 29).
Bóg, jak zapewnia nas prorok Ezechiel, ma moc o¿ywienia martwych
koci. Dlaczego nie mia³by przywróciæ do ¿ycia pokutuj¹cego grzesznika? Niewiara w cz³owieka, w mo¿liwoæ jego przemiany jest niewiar¹ w
Boga, w potêgê Jego Mi³oci i si³ê
Jego przebaczenia. Przypatrzmy siê,
zatem, naszemu stosunkowi do blinich i odpowiedzmy sobie na pytanie
o stan naszej wiary.
Br. Mariusz Maria, FGM
1
Jan Pawe³, Sakrament pokuty wielkim
darem Bo¿ego Mi³osierdzia  przes³anie do
uczestników kursu zorganizowanego przez
Penitencjariê Apostolsk¹, w: LOsservatore
Romano (wyd. pol.), 6/1996, s. 10-22.
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Sukces m³odych na Parafiadzie

35 m³odych z Solecznik, Ejszyszek i Bia³ej Waki wziê³o
udzia³ w tradycyjnej XXIII Miêdzynarodowej Parafiadzie Dzieci i M³odzie¿y, która odby³a siê
11-16 lipca w Warszawie. Priorytetem utworzonego w roku
1992 Stowarzyszenia PARAFIADA im. w. Józefa Kalasancjusza jest wszechstronny rozwój
cz³owieka i nowoczesne wychowanie m³odzie¿y.

rzez ca³y tydzieñ m³odzi ludzie z
Litwy, Polski , Bia³orusi, £otwy,
Ukrainy i Rosji nie tylko rywalizowali
ze sob¹ na stadionach sportowych,
lecz równie¿ brali udzia³ w ró¿norodnych zajêciach kulturalno  owiatowych i religijnych. Uczestnicy parafiady rywalizowali w 15 dyscyplinach
sportowych pocz¹wszy od lekkiej
atletyki, przez p³ywanie, tenis sto³owy, koszykówkê, na pi³ce no¿nej koñcz¹c. W tak bogatym programie Fina³ów parafiady ka¿dy uczestnik
móg³ wybraæ zajêcia i konkurencje,
w których czuje siê najlepiej, jak równie¿ spróbowaæ swoich si³ w nowych dziedzinach. Sportowcy z rejonu solecznickiego bardzo dobrze
spisali w 5 z nich.
W teatrze, drugim filarze Parafiady, w kategorii konkursów wiedzowych najwiêcej uczestników zgromadzi³ konkurs biblijny, w którym wziê³o udzia³ a¿ 126 osób. W rywalizacji
plastycznej najpopularniejszy okaza³
siê konkurs na ilustracjê do wiersza
Czes³awa Mi³osza pt. Przypowieæ
o maku  140 osób, za przegl¹dy
piosenki pt. Muzyka moim ¿yciem
zgromadzi³y 106 wykonawców.
Przed rywalizacj¹ w Warszawie
m³odzie¿ z rejonu solecznickiego mia³a
dwa tygodnie na odpoczynek nad
morzem Ba³tyckim. Od lat stowarzyszenie PARAFIADA organizuje letnie
Obozy Parafiadowe, podczas których
realizowany jest nowatorski program
w duchu parafiadowym, tj. skoncentrowany wokó³ triady STADION 
TEATR  WI¥TYNIA, który ma s³u¿yæ harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi m³odego cz³owieka.
Jak przyznaj¹ sami uczestnicy XXIII

FOT. ARCHIWUM
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WYNIKI PARAFIADY
PRZEDSTAWICIELI REJONU SOLECZNICKIEGO
Ringo  dziewczêta  szko³a podstawowa
I miejsce  Dorota Skarina, Bia³a Waka
Ringo  dziewczêta  gimnazjum
I miejsce  Monika Elenska, Bia³a Waka
III miejsce  Agnieszka Wierszycka, Bia³a Waka
Ringo  dziewczêta  liceum
I miejsce  Renata Bogdziewicz, Bia³a Waka
Ringo  ch³opcy  szko³a podstawowa
I miejsce  Sylwester Baranowicz, Bia³a Waka
Ringo  ch³opcy  gimnazjum
II miejsce  Edwin Rutkiewicz
Ringo  ch³opcy  liceum
I miejsce  W³adys³aw Podbierezkij
Siatkówka  dziewczêta  liceum
III miejsce  Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ na Litwie, Ejszyszki
P³ywanie, 50m styl dowolny  ch³opcy  liceum
II miejsce  Miros³aw Dudoitis, Soleczniki
Siatkówka  ch³opcy liceum
II miejsce  Gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach
Pi³ka rêczna  ch³opcy  gimnazjum
I miejsce  Gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach
Koszykówka  ch³opcy  gimnazjum
I miejsce  Gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach
Koszykówka  ch³opcy  liceum
I miejsce  Gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach
Miêdzynarodowej Parafiady Dzieci i
M³odzie¿y nowo nawi¹zane rówienicze kontakty owocuj¹ w ci¹gu ca³ego roku szkolnego.

Z tego co widaæ nasza m³odzie¿
osi¹gnê³a ca³kiem sympatyczny wynik. Jestemy z Was dumni!
Zdzis³aw Palewicz junior
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ROZMAITOCI
Ka¿dy Jego nowy wiersz to by³o dla nas wiêto, niespodzianka, podarunek, temat do d³ugich rozmów z przyjació³mi i zaproszenie do rozmylania
w samotnoci.
Wis³awa Szymborska

CZES£AW MI£OSZ 
obywatel dwóch narodów
Wraz ze wzrostem rangi UNESCO oraz rozwojem licznych fundacji zajmuj¹cych siê rozpowszechnianiem kultury, nauki, literatury czy muzyki, sta³o siê tradycj¹, ¿e w ka¿dym nastêpnym
roku wspominamy jak¹ wielk¹ i zas³u¿on¹ postaæ.

B
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ie¿¹cy rok w Polsce i na Litwie mija pod znakiem Czes³awa Mi³osza ur. 30 czerwca 1911 r.
w Szetejniach na Litwie. Poeta,
prozaik, eseista, t³umacz, laureat
nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych presti¿owych nagród literackich, t³umaczony na czterdzieci dwa jêzyki. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów w
USA i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta Krakowa. Ju¿
od stycznia 2011 roku, ku czci setnej rocznicy urodzin poety w Polsce i na Litwie odbywaj¹ siê liczne publikacje, promocje ksi¹¿ek,
festiwale, wystawy, warsztaty
oraz seminaria powiêcone tej
Wielkiej Postaci.
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Nowym i ciekawym akcentem
w obchodach rocznicy s¹ spotkania z bliskimi znajomymi, przyjació³mi b¹d tymi, którzy kiedy spotkali
Czes³awa Mi³osza. Na jednym z
takich spotkañ z warszawsk¹ publicznoci¹ uczestniczy³ równie¿
Tomas Venclova, litewski poeta,
dyplomata, eseista i t³umacz. M³odszy od Mi³osza o 26 lat, zna³ jego
poezjê, czêsto te¿ czyta³ jego twórczoæ. Zaowocowa³o to póniejszymi t³umaczeniami dzie³ Czes³awa
Mi³osza na jêzyk litewski. Natomiast Mi³osz, gdy ju¿ za oceanem
drogi poetów siê skrzy¿owa³y, skojarzy³ Tomasa, w³anie przez znajomoæ jego ojca, litewskiego poety
Antanasa Venclovy. W³anie tam za

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

oceanem rozpoczê³a siê d³ugoletnia przyjañ dwóch poetów.
O poecie nie zapomnia³y te¿ Soleczniki. W ramach obchodów upamiêtniaj¹cych Czes³awa Mi³osza
Polska Akademia Teatru Niezale¿nego na Litwie, 16 lipca 2011 roku
wystawi³a sztukê Ojczyzny szukania na podstawie powieci Dolina Issy. Grupa m³odych i utalentowanych dziewczyn z Wileñszczyzny przez trzy tygodnie, dzieñ w
dzieñ, po kilkanacie godzin pracowa³a pod czujnym okiem re¿yser
Ewy Ignaczak nad powodzeniem
spektaklu, który zgromadzi³ liczn¹
publicznoæ z Solecznik oraz przyci¹gn¹³ uwagê przebywaj¹cych tu
goci z Gdañska.
Wspólne obchody roku Czes³awa Mi³osza s¹ pozytywnym akcentem w ostatnio napiêtych stosunkach pomiêdzy Polsk¹ a Litw¹.
Jest to równie¿ szansa na rozpoczêcie dialogu kulturowego podjêtego przez ludzi sztuki i literatury,
bez obecnoci polityków. Pomimo,
¿e dzisiaj wiêcej rzeczy dzieli ni¿
³¹czy oba pañstwa, to jednak nikt
nie wyma¿e z kart historii wspólnych dziejów a przede wszystkim
nie mo¿emy zapomnieæ i pomin¹æ
wspólnych bohaterów. Kalendarz
imprez mo¿na znaleæ na stronie:
www.milosz365.pl
Katarzyna Biersztañska
Fot. archiwum
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