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S£OWO WSTÊPNE

Nie popadam w euforiê

Spis treci

Sierpieñ ukoronowa³ lato i zapisa³ siê w historii rejonu ca³ym szeregiem wydarzeñ spo³ecznych i gospodarczych. 15 sierpnia Turgielska
parafia, jedna z najstarszych parafii
rejonu, uroczycie zakoñczy³a obchody jubileuszu 500-lecia swego
istnienia. Parafialne wiêto zebra³o
w Turgielach na wiêcie Matki Boskiej Zielnej setki parafian i goci z
innych miejscowoci Litwy, a nawet Polski. O historycznym jubileuszu przysz³ym pokoleniom bêdzie
przypomina³a zawieszona na murach
kocielnych tablica pami¹tkowa.
W sierpniu w Solecznikach
odby³ siê V Miêdzynarodowy Plener Malarska ciana Wschodnia2011, w którym uczestniczy³o
dwunastu malarzy z Litwy, Polski,
Ukrainy, Rosji, Bia³orusi i S³owacji
oraz europejski projekt m³odzie¿owy z udzia³em m³odzie¿y z Litwy i
Polski. Powy¿sze miêdzynarodowe
imprezy nie odbi³y siê szerokim
echem w centralnych mediach w
przeciwieñstwie do skandalicznego
obozu litewskich narodowców w
Dziewieniszkach. Narodowcy
skandowali Aèiu Dievui(-ams),
kad gimiau baltas. Chcieli by ich
us³ysza³ kraj, us³ysza³ wiat. Dopiêli
swego, tyle ¿e z innym skutkiem
ni¿eli siê spodziewali. Otrzymali naganê od rz¹du, za premier osobicie wyrazi³ ubolewanie z powodu
zachowania obozowiczów, których
dzia³ania, w jego opinii, podwa¿aj¹
wzajemne zaufanie i wzniecaj¹ nienawiæ pomiêdzy Litwinami i Polakami. O tym, ¿e akcja narodowców
otrzyma³a finansowanie z bud¿etu

pañstwowego, premier wola³ publicznie nie wspominaæ. Zrozumia³e, ³atwiej pouczaæ, ni¿eli wyznawaæ
skruchê i winê.
Z rz¹dem zosta³a zwi¹zana jeszcze jedna nadzieja dla rejonu solecznickiego  renowacja pa³acu Baliñskich w Jaszunach. Resort gospodarki dumnie oznajmi³, ¿e postanowi³
wci¹gn¹æ jaszuñski projekt rekonstrukcji na listê projektów finansowanych ze rodków unijnych. Wed³ug
za³o¿enia prace rekonstrukcyjne w
Jaszunach musz¹ rozpocz¹æ siê latem
przysz³ego roku. Wiadomoæ zosta³a
przyjêta z eufori¹ przez polskie media
na Litwie. Nie jestem skoñczonym
pesymist¹, ale nie widzê te¿ powodów fetowania. Historia projektu rekonstrukcji jaszuñskiego zabytku to
nic innego jak historia wielkiej nadziei
i równie¿ wielkiego zawodu.
W grudniu 2005 roku Rada zatwierdzi³a projekt rekonstrukcji jaszuñskiego pa³acu. Projekt zosta³ podzielony na trzy etapy. Na I etapie planuje siê restaurowaæ pa³ac, na II etapie uporz¹dkowaæ terytorium kompleksu pa³acowego i parku, na III etapie dokonaæ renowacji oficyny.
Koalicja rz¹dowa socjaldemokratów, w sk³ad której wchodzi³a
AWPL, by³a gotowa wyasygnowaæ
rodki inwestycjne. Przed dwoma
laty samorz¹d solecznicki, pewny
realizacji projektu, ju¿ nawet podpisa³ umowê z jedn¹ ze spó³ek budowlanych. Kres tym pomys³om po³o¿y³y wybory sejmowe i dojcie do w³adzy konserwatystów. Opracowany
szczegó³owo projekt nie zosta³ urzeczywistniony. Nowy rz¹d nie znalaz³

mo¿liwoci sfinansowania swego
udzia³u, wobec czego projekt przez
kilka lat zbiera³ kurz w szufladzie
ministerstwa gospodarki. Na mecie
swojej kadencji konserwatyci postanowili przypodobaæ siê polskiej
spo³ecznoci i zadeklarowali chêæ
udzielenia wsparcia finansowego.
Zakomunikowali o tym g³ono. Nie
by³o natomiast ani s³owa o tym, ¿e
dofinansowanie zosta³o obciête o
prawie 60 procent, co ju¿ samo
przez siê znacznie utrudnia realizacjê projektu. W rejonowej kasie, jak
wiadomo, nie przelewa siê i samorz¹d solecznicki stanie przed nie lada
wezwaniem, gdzie zdobyæ brakuj¹c¹ kwotê.
Smuci jednak to, ¿e w epopei jaszuñskiego pa³acu byæ mo¿e najmniej chodzi o pieni¹dze, bowiem
góruje w niej polityka. O losie jaszuñskiego projektu w du¿ym stopniu
decyduje Litewska Agencja Wspierania Przedsiêbiorczoci. To z ust jej
szefostwa przed laty pod adresem
solecznickiej delegacji pad³y s³owa:
Nie bêdziecie urz¹dzaæ w Jaszunach
swoje polskie wesela. Zapomnijcie
o tym. Pamiêtamy o tym, dlatego
nie warto popadaæ w euforiê.
Andrzej Ko³osowski
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Ok³adka: Andrzej Ko³osowski

Dopóki walczysz, jeste zwyciêzc¹
w. Augustyn

Z okazji piêknego Jubileuszu
Zdzis³awowi PALEWICZOWI, merowi
rejonu solecznickiego, prezesowi rejonowego
oddzia³u
ZPL, ¿yczenia niewyczerpanych pok³adów energii,
pomylnych wiatrów, poczucia harmonii i satysfakcji z
tego, co robi Pan w ¿yciu
sk³ada zespó³ miesiêcznika Soleczniki

Rozpoczynaj¹cy siê rok szkolny nie bêdzie, niestety, rokiem
³atwym. Chocia¿ jak zawsze jestemy pe³ni nadziei i optymizmu,
jednak rozpoczynamy ten rok z niepokojem o przysz³oæ polskiej
owiaty. Wystawiono nam wysok¹ poprzeczkê, ale je¿eli bêdziemy
solidarni, nasze wspólne starania sprawi¹, ¿e stanie siê ona mo¿liwa do pokonania! Tylko w atmosferze zaufania, zrozumienia i
wsparcia nasza m³odzie¿ mo¿e rozwin¹æ ca³y swój potencja³. Serdecznie ¿yczê wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pe³nej realizacji zamierzeñ i marzeñ, które towarzysz¹ nam na progu
nowego roku szkolnego. ¯yczê, aby praca przebiega³a w stabilnej
atmosferze. ¯yczê wielu sukcesów pedagogicznych, które bêd¹ powodem do satysfakcji i spe³nienia w zawodzie, a tak¿e radoci i
optymistycznego nastawienia w ka¿dym dniu!
Mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz

FELIETON

Nie ma tego z³ego...
Litewskie media i politycy raptem
przejrzeli na oczy. W Polsce s¹ tablice z nazwami ulic i miejscowoci po
litewsku! Odkryli to dla siebie po
przykrym incydencie w gminie Puñsk,
gdy w miejscowociach zamieszkiwanych przez mniejszoæ litewsk¹ 28
tablic zosta³o oblanych czerwon¹ i
bia³¹ farb¹ przez nieznanych sprawców. Co siê zowie nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o.
Gwa³t, jaki podnios³y gazety i telewizje litewskie, siêga³ niebios! W ka¿dej
depeszy agencyjnej i ka¿dym reporta¿u wskazywano, ¿e tablice topograficzne po litewsku zosta³y zawieszone w Puñsku, zamieszkiwanym przez
Litwinów, w 2009 roku, na podstawie ustawy o mniejszociach narodowych. Có¿ za ob³uda! Podczas litewskiej kampanii przeciwko polskim
tablicom ulicznym w naszym kraju
nikt nie chcia³ pamiêtaæ o tym, ¿e prawem mniejszoci narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczanie na terenach przez nie zamieszkanych dwujêzycznych napisów, i ¿e
choæby zasady dobros¹siedzkiej wzajemnoci (o wzajemnoci w stosunkach wobec mniejszoci rozprawia³a
.
prezydent Dalia Grybauskaite) nakazuj¹ Litwie pozostawienie tych nieszczêsnych tabliczek w spokoju. Nie
wspomnê ju¿ o Traktacie miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹ o przyjaznych stosunkach i
dobros¹siedzkiej wspó³pracy z 1994
roku, który te¿ o tym stanowi. Uparcie siê twierdzi, ¿e tablice s¹ sprzeczne z Ustaw¹ o jêzyku pañstwowym,
stanowi¹ zagro¿enie dla bezpieczeñ-

stwa pañstwa, burz¹ podwaliny litewskiej pañstwowoci. Niestety takowe
donios³e intelektualnie argumenty
maj¹ wziêcie wród litewskiej spo³ecznoci, a zw³aszcza niektórych
polityków, którzy ju¿ zaczynaj¹ iæ na
wybory do parlamentu zaciskaj¹c ten
atut w rêku. Wiadomo, politycy jak
to politycy. Niestety, nie stanowi¹ na
Litwie od³amu spo³eczeñstwa godnego do naladowania. Ale na haczyk
nacjonalizmu co raz czêciej ³apie
siê m³ody narybek.
Nie popieram aktów wandalizmu
i chuligañskich wybryków w Puñsku,
choæby by³y dokonane w odwecie za
zwalczanie przez w³adze Litwy polskich napisów na Wileñszczynie. Potêpiam przypadek zerwania na wizji
ulicznej tablicy w Ejszyszkach przez
uczestników patriotycznego reality
 show Kocham Litwê. Apelujê o
wykrycie i przyk³adne ukaranie sprawców tych incydentów! Apelujê o zdrowy rozs¹dek, jak w sprawach tablic,
tak w sprawach pisowni nazwisk i
owiaty! Apelujê do w³odarzy pañstwa,
by pozbyli siê ma³ostkowych ambicji i
zaciankowych fobii, oraz zdobyli siê
wreszcie na rozszerzenie w³asnego
wiatopogl¹du w imiê dobra tej¿e Litwy i jej obywateli Polaków! Ach, jaka
szkoda, ¿e nikt tego wo³ania nie us³yszy. Czy¿by skazana jestem trwaæ w
smutnym przekonaniu, ¿e Litwa, deklaruj¹c na arenie miêdzynarodowej
przynale¿noæ do wspólnoty demokratycznej i bêd¹c aktywnym siewc¹ demokracji w pañstwach trzeciego wiata, jak diabe³ kadzid³a obawia
siê demokracji w swoim w³asnym

obrêbie? A trwam w takim przekonaniu, poniewa¿ w³acicieli prywatnych
posesji, którzy zawiesili polskie tablice topograficzne ( z w³asnej inicjatywy i za w³asne pieni¹dze)
strasz¹ komornikiem, litewski s¹d
orzeka, ¿e zniekszta³cenie polskiego nazwiska w litewskich dokumentach to drobnostka, która nie mo¿e
sprawiæ niedogodnoci, a resort
owiaty i nauki obstaje przy swojej
zgubnej reformie szkolnictwa w szko³ach mniejszoci narodowych.
P.S. Po incydencie z tabliczk¹ w
Ejszyszkach obiecalimy informowaæ
o tym, czy kto zostanie za to przyk³adnie ukarany. Otó¿ uczestnik reality  show Kocham Litwê Man
tas Malukas,
który to dziarsko demolowa³ cudze mienie, odpowie przed
s¹dem. Oczywicie twierdzi, ¿e nie
dopuci³ siê czynu przestêpczego. Ciekawa jestem, czy jego opiniê podzieli
s¹d. Sprawa znalaz³a siê na wokandzie
s¹du dzielnicowego w Solecznikach.
I jeszcze o jednej g³onej sprawie. Otó¿
Europejska Fundacja Praw Cz³owieka
skierowa³a pismo do Prokuratury Generalnej Litwy, w którym popiera skargê, wystosowan¹ 15 czerwca 2011
roku przez pos³ów na Sejm Jaros³awa
Narkiewicza, Andriusa ediusa, Micha³a Mackiewicza i innych, w spra
wie piosenki zespo³u Diktatura
pt.
alèininku rajonas (Rejon Solecznicki). Utwór ten ma mocno zarysowany nacjonalistyczny charakter.
Autorzy skargi oraz Fundacja s¹ zdania, ¿e piosenka, która siê ukaza³a w
portalach internetowych nawo³uje do
przemocy i pod¿ega do nienawici
wobec przedstawicieli mniejszoci narodowych na Litwie, a zw³aszcza Polaków, Rosjan i ¯ydów.
Bo¿ena Lenkiewicz
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WYDARZENIA

Jubileusz parafii ukoronowany Zieln¹
Turgielska parafia w sierpniu obchodzi³a jubileusz 500lecia swego istnienia.

D

o uroczystoci przygotowywano siê od wielu miesiêcy. Wybór
terminu g³ównych obchodów by³ nieprzypadkowy. Turgiele s³yn¹ na ca³¹
Wileñszczyznê z niezwykle podnios³ych i uroczystych obchodów wiêta
Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi
Panny, zwanego tak¿e wiêtem Matki Boskiej Zielnej. Zdecydowano wiêc
po³¹czyæ jubileusz parafii z tym piêknym wiêtem.
Turgielska Zielna ma bogat¹ i
d³ug¹ historiê. Na pocz¹tku lat 90.
za spraw¹ ówczesnego ks. proboszcza parafii Józefa Aszkie³owicza, w
Turgielach ponownie zaczêto dziêkowaæ Najwiêtszej Maryi Pannie za
uzbierane przez rolników plony. I
chocia¿ w tamtych latach wiêto
Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi
Panny nie by³o dniem wolnym od
pracy, Zielna cieszy³a siê wielk¹
czci¹ wród mieszkañców parafii,
s¹siednich gmin, a nawet turystów
z Polski. W tym roku wród uczestników wiêta tak¿e nie zabrak³o rodaków z Macierzy, reprezentuj¹cych gminy zaprzyjanione z turgielskim starostwem.
W wigiliê Zielnej, w niedzielê 14
sierpnia, w kociele pod wezwaniem
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Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi
Panny uroczyst¹ mszê wiêt¹ odprawi³ kardyna³ Audrys Juozas Baèkis.
Podczas nabo¿eñstwa w kociele zosta³a ods³oniêta tablica pami¹tkowa
ufundowana przez samorz¹d rejonu
solecznickiego.
Po uroczystociach kocielnych
uczestnicy wiêta Matki Boskiej Zielnej  parafianie, zespo³y artystyczne
oraz gocie honorowi: mer rejonu
solecznickiego Zdzis³aw Palewicz,
delegacja gminy Warszawska Zachodnia na czele ze starost¹ Janem
¯ychliñskim, delegacja gminy Szemud, na czele z wójtem Zbigniewem
Engelbrechtem, delegacja ³om¿yñskiego oddzia³u Stowarzyszenia
Wspólnota Polska na czele z prezes Hank¹ Ga³¹zk¹ udali siê na stadion Szko³y redniej im. P. K. Brzostowskiego. Na czele uroczystego

pochodu stanê³a m³odzie¿owa orkiestra dêta z Wyszkowa (Polska). Na
stadionie na uczestników wiêta czeka³y bogato zastawione sto³y oraz
piêknie ozdobione improwizowane
zagrody. Nad wykonaniem tych cudeniek, udekorowanych warzywami,
owocami, kwiatami oraz wykonanymi ze s³omy i siana postaciami zwierz¹t i lalek, miejscowe gospodynie
trudni³y siê przez ca³¹ sobotê.
Zgodnie z tradycj¹, parafianki z
zespo³u Turgielanka z³o¿y³y na rêce
gospodarza imprezy  starosty gminy Wojciecha Jurgielewicza  bochen
chleba z tegorocznego urodzaju. Po
wspólnej modlitwie chleb powiêci³
ks. pra³at J. Kasiukiewicz.
W imieniu w³adz samorz¹du solecznickiego uczestników wiêta pozdrowi³ mer Z. Palewicz.
 Dzisiaj bez w¹tpienia jestemy
wszyscy wiadkami historycznego
wydarzenia  Jubileuszu 500-lecia
parafii turgielskiej. Czujemy siê jako
spadkobiercy s³ynnych czynów i
dziejów naszych przodków. Fundament ¿yciowy mieszkañców Ziemi
Turgielskiej zawsze sta³ na trzech filarach  wiernoci wartociom
chrzecijañskim, wiernoci ojczystej
ziemi oraz patriotyzmie. Nie mamy
prawa sprzeniewierzyæ tym wartociom i temu dziedzictwu  powiedzia³ Z. Palewicz.
W tym roku swoje stoiska z darami urodzaju wystawi³y wsie Go³¹bszczyzna, Barkuszki, Turgiele, ¯a³tuny,
Pasieki, Taboryszki oraz Mikszule.
Wród s³omianych bab i ch³opów,
zwierz¹tek z warzyw i owoców, pe³no by³o wiejskich specja³ów: blinów,
miodu, sera, placków, nalewek, polêdwic i kie³bas. Oprócz zimnych

HISTORIA
przek¹sek mo¿na by³o tak¿e skosztowaæ go³¹bków, cepelinów oraz szasz³yka. I to wszystko za symbolicznego lita! O szczególnym nastroju wi¹tecznym mówi³a tak¿e pani Irena
Szatkiewicz ze wsi Mikszule.
 Nastrój dzisiaj wszyscy parafianie maj¹ szczególny. Wydaje siê, ¿e i
same niebo cieszy siê razem z nami,
tak ³adn¹, s³oneczn¹ pogodê mamy.
Cieszymy siê z naszego wiêta, z hi-

storii naszej parafii, z naszych ksiê¿y,
którzy s³u¿yli b¹d s³u¿¹ w Turgielach. Ks. proboszcz T. Matulaniec za
lata swej pos³ugi w³o¿y³ wiele wysi³ku w renowacjê naszej wi¹tyni.
wiêto Zielnej zawsze nam przypomina o by³ym wieloletnim kap³anie ks.
Józefie Aszkie³owiczu. Bardzo szkoda, ¿e nie mo¿emy dzisiaj podzieliæ siê
z nim nasz¹ radoci¹, ale cieszymy
siê, ¿e modli³ siê razem z nami pod-

czas niedzielnego nabo¿eñstwa  powiedzia³a pani Irena.
wi¹teczna degustacja odbywa³a
siê pod melodie ludowe w wykonaniu zespo³u Turgielanka, zespo³u
Solczanka, m³odzie¿owej orkiestry
dêtej z Wyszkowa oraz bia³oruskiego
zespo³u folklorystycznego S³awianeczka ze S³onimia.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor

Piêæ stuleci pod opiek¹ NMP
Wierni wspólnoty parafialnej
w Turgielach maj¹ okazjê prze¿ywaæ okres szczególny, jakim
jest Rok Jubileuszowy. Jest to
przywilej i jednoczenie okazja,
by ukszta³towaæ perspektywê
na przysz³oæ, wyci¹gaj¹c wnioski z bogatych dziejów parafii.
Na szczêcie w ród³ach pisanych zachowa³y siê wzmianki o
tych dziejach, które dzisiaj w
skrócie prezentujemy na naszych ³amach. Materia³ zosta³
opracowany na podstawie pracy magisterskiej katechetki
Beaty Juchniewicz.

¿e roku zosta³ zbudowany drugi koció³, równie¿ drewniany. Przyczyni³
siê do tego ks. Stanis³aw Kurczbach,
kanonik Smoleñski i proboszcz parafii turgielskiej. Dok³adny opis drugiego kocio³a oraz budynków plebanii
pochodzi z 1830 r. i g³osi co nastêpu-

POCZ¥TKI
Wiedza o pocz¹tkach parafii w
XVI wieku jest sk¹pa. wiadectwa,
które przetrwa³y do naszych czasów
donosz¹, ¿e pierwsza rzymsko - katolicka wi¹tynia w Turgielach zosta³a wybudowana w 1511 roku. Jej
fundatorami byli Wac³aw i Aleksander Mongirdowiczowie i Wiktor Gabria³owicz. Pierwszym proboszczem
kocio³a pod wezwaniem Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny
by³ Adam Jastrzêbski. W 1565 roku
wybra³ siê on w podró¿ do rodzinnej
Polski, sk¹d nie wróci³. Przyczyn¹
by³ niespodziewany zgon ksiêdza.
Pod nieobecnoæ proboszcza wnêtrze kocio³a zosta³o doszczêtnie zrabowane przez ówczesnego w³aciciela Mereczu Mongirdowskiego, Jerzego Hordynê. Jego ³upem pad³y
wszystkie skarby kocielne oraz dokumenty - przywileje.
Pierwsza drewniana wi¹tynia s³u¿y³a wiernym przez 211 lat. W 1722
roku budynek strawi³ po¿ar. W tym-

je:  Koció³ teraniejszy w figurze
krzy¿owej zbudowany, niekonsekrowany, powiêcony pod tytu³em Wniebowziêcia NMP. Bez ¿adnej wie¿y z
krzy¿em ma³ym, ¿elaznym. ciany
przez staroæ mchem obros³e. Dach
gontami kryty, podmurowanie wko³o
niskie z kamienia, d³ugoci maj¹cy
³okci 36, szerokoci 18, wysokoæ
cian ³okci 9.
Przypuszczalnie w latach 1767 1824, z przerwami, pos³ugê w parafii
pe³ni³ ksi¹dz Pawe³ Ksawery hr. Brzostowski. Postaæ bardzo malownicza.
Pochodzi³ z Józefa Brzostowskiego,
wielkiego pisarza i Ludwiki z Sadow-

skich, starocianki s³onimskiej. Pawe³
Brzostowski wybra³ stan duchowny,
godnoæ kanonika otrzyma³ po ukoñczeniu studiów w 1755 roku. W 1767
r. kupi³ maj¹tek Stary Merecz i nazwa³ go swoim imieniem  Paw³owo.
Zarz¹dzaj¹c maj¹tkiem, jednoczenie
piastowa³ urz¹d plebana w kociele
parafialnym w Turgielach. Tak siê
zakocha³ w tej miejscowoci, ¿e postanowi³ wybudowaæ nowy murowany koció³, przeznaczaj¹c na ten cel
20 000 z³otych. Mimo pragnieñ i fundacji ksiêdza, wi¹tynia by³a odbudowana dopiero po jego mierci, w
latach 1836 - 1837. Pozwolenie od
w³adz carskich na budowê kocio³a
uzyskano dopiero po ca³kowitym
upadku starego. Trzeci koció³ z ceg³y i kamienia, kryty gontami wzniesiono staraniem ks. Micha³a Mirinowicza, proboszcza turgielskiego.
Przyczyni³ siê do tego równie¿ Józef Kobyliñski, sêdzia powiatu Nowogródzkiego, dziedzic maj¹tku
Paw³owa. Nowy koció³ stan¹³ na
nowym miejscu. Jak wiadcz¹ kroniki: Miejsce to jest obok starego kocio³a z lewej strony i podobnie frontem do drogi od Wilna. D³ugoæ kocio³a ³okci 40, szerokoæ 20. Dach
gontem kryty. Okien w kociele, w
zakrystii i na ³o¿ach w ogóle 18 i okno
w pó³kole nad Wielkim O³tarzem.

ROZKWIT
Parafia turgielska obejmowa³a
du¿y teren, by³o tu kilka kaplic. W
1830 r. pisano, ¿e parafia zamieszkiwana by³a w wiêkszoci przez Polaków, w nabo¿eñstwie prócz ³aciny,
u¿ywany by³ jêzyk polski. W 1830 r.
wspólnot¹ zarz¹dza³ proboszcz ks.
Atanazy Ihnatowicz.
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HISTORIA
W koñcu XIX wieku dla parafii,
która liczy³a od 8 do 9 tysiêcy parafian koció³ okaza³ siê zbyt ma³y. Wyzwania rozbudowy wi¹tyni podj¹³ siê
proboszcz i dziekan ks. Pawe³ Szepecki, który rozpocz¹³ pos³ugê w
1895 r. i przebywa³ w Turgielach do
roku 1939. Powiêkszanie kocio³a
trwa³o w latach 1895 - 1905. Przebudowa kosztem i prac¹ parafian,
wed³ug projektu architekta Aleksieja
Po³ozowa odbywa³a siê w³anie pod
czujnym okiem ks. Szepeckiego. By³
osobowoci¹ znan¹ nie tylko na terenie parafii, ale i na ca³ej Wileñszczynie. Maj¹c pozwolenie tylko na
remont, na w³asne ryzyko koció³
mocno rozbudowa³. Widz¹c samowolê, gubernator zabroni³ dalszych
robót i zezwoli³ na kontynuacjê dopiero za wstawiennictwem Rosjanki,
pani Koreckiej, w³acicielki prawos³awnego maj¹tku za Turgielami. W
latach 1900 - 1909 wi¹tynia zosta³a
rozbudowana o boczne nawy, przed³u¿ona za spraw¹ dobudowy absydy i
przedsionka, wybudowano dwie wie¿e o czterech kondygnacjach. ciany
kocio³a wykonano z kamienia, a ³uki i
sklepienia z ceg³y. Na zewn¹trz ciany
pokryto ok³adzin¹ z t³uczonego kamienia. Podczas budowy kocio³a Msze
wiête odprawiano w kaplicy Kobyliñskich. Akta archiwalne, sporz¹dzone w 1901 r. przez proboszcza ks.
Paw³a Szepeckiego podaj¹, ¿e kazania
by³y wyg³aszane w niedziele i wiêta
w jêzyku polskim.
W latach 1922 - 1926 w kociele
u³o¿ono now¹ drewnian¹ pod³ogê,
zbudowano dwa boczne o³tarze ( wg
projektu architekta Kondratowicza),
udekorowano sklepienia (malarz Kaczyñski). W latach 1928 - 1930 prowadzono prace wykoñczeniowe wnêtrza, zdjêto dachówkê i pokryto koció³ blach¹ ocynkowan¹. Wiele pracy przy tym w³o¿y³ ówczesny wikary ks. Leon £awcewicz. Konsekracji
kocio³a 8 maja 1930 r. dokona³ ks.
Arcybiskup Metropolita Wileñski Romuald Ja³brzykowski.
W 1939 r. Turgiele by³y dekanatem archidiecezji wileñskiej, a sama
parafia nale¿a³a do najwiêkszych, liczy³a bowiem 10 944 wiernych. Turgiele
pozostawa³y dekanatem do 1999 r.
W r. 1964 w wi¹tyni zainicjowano kolejny remont. Po oglêdzinach
sufitu kocio³a rz¹dowa komisja orze-

Soleczniki

6

k³a, ¿e powsta³y w nim niebezpieczne pêkniêcia, zagra¿aj¹ce zawaleniem
siê. G³ówna nawa zosta³a zamkniêta.
Po sporz¹dzeniu odpowiedniej dokumentacji technicznej remont rozpoczêto, ale wkrótce wstrzymano ze wzglêdu na rozporz¹dzenie ówczesnej w³adzy. Po d³ugich, ale skutecznych staraniach ks. proboszcza Kazimierza
Ku³aka i Rady Kocielnej w r. 1965
remont wznowiono i doprowadzono
do skutku. ciany g³ównej nawy zosta³y wzmocnione ¿elbetonem, pêkniêcia zarobiono odpowiednim roztworem. Jednoczenie artysta  malarz Edvardas ylis odnowi³ obrazy na

suficie, odwie¿y³ obrazy na cianach
g³ównej nawy. Wszystkie remonty w
latach 1959 - 1972 zosta³y wykonane
staraniem proboszcza i dziekana turgielskiego ks. Ku³aka i Rady Kocielnej, kosztem ofiar parafian.
W latach 2004 - 2010 na kociele
zamontowano zegar, wymieniono serca trzech dzwonów i zainstalowano
napêd elektryczny. Przy o³tarzu zamontowano diodowe owietlenie.
Poddano renowacji lew¹ i praw¹ wie¿e kocielne, front wi¹tyni, wymieniono dach oraz ustawiono na zewn¹trz trzy nowe figury. Wewn¹trz
wykonano nowy o³tarz g³ówny z
marmuru, przebudowano prezbiterium i boczne o³tarze. Wszystkie te
prace zosta³y wykonane wed³ug projektu architekta Vytautasa Tracevièiusa. Kolejnym przedsiêwziêciem by³o
zainstalowanie wspó³czesnego nag³onienia, ogrzewania promiennikowego na pr¹d, iluminacji zewnêtrznej

wi¹tyni. W tym te¿ okresie dokonano wiele innych prac kosmetycznych,
jak to wymiana okien w zakrystiach i
okien witra¿owych w samym kociele. Odnowiony wystrój wnêtrza kocio³a wymaga³ te¿ wymiany stacji
drogi krzy¿owej, w celu dopasowania ich do wymiarów cian.
Inicjatorem tych wszystkich
zmian by³ proboszcz ks. Tadeusz
Matulaniec. Do finansowania robót
przyczyni³a siê Wileñska Kuria Metropolitalna. Czêæ kosztów pokry³y samorz¹dy rejonów solecznickiego i wileñskiego (ponad 20 wsi parafii Turgiele po³o¿onych jest w rejonie wileñskim). Wyrazy szczerego podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ parafianom i ofiarodawcom
prywatnym, którzy nie zostawili
parafii w potrzebie.
20 kwietnia 2008 roku to kolejna
znamienna data, gdy¿ w dniu tym
odby³a siê konsekracja nowego o³tarza oraz powiêcenie nowych stacji
drogi krzy¿owej i figur Matki Bo¿ej z
Lourdes, b³ogos³awionych: Papie¿a
Jana Paw³a II oraz Matki Teresy z
Kalkuty. Aktu tego dokona³ Arcybiskup
Metropolita Wileñski Kardyna³ Audrys
Juozas Baèkis.
Parafia turgielska graniczy od
wschodu z parafi¹ taborysk¹, z po³udnia on¿adowsk¹, solecznick¹ i ma³o
 solecznick¹. Z zachodu  z jaszuñsk¹, porudomiñsk¹ i rudomiñsk¹,
z pó³nocy z rukojñsk¹ i miednick¹.

CMENTARZ GRZEBALNY
Nie zachowa³y siê ród³a wskazuj¹ce dok³adnej daty za³o¿enia
cmentarza. Na najstarszych grobach
widnieje rok 1813, mo¿na wiêc
przypuszczaæ, ¿e grzebanie zmar³ych rozpoczêto w tym miejscu na
pocz¹tku XIX wieku. Od po³owy
tego stulecia centrum cmentarza
zdobi kaplica rodowa Kobyliñskich.
Józef i Katarzyna zafundowali j¹ na
czeæ tragicznie zmar³ego syna. Tu¿
przy kaplicy znajduj¹ siê groby jej
fundatorów, jak te¿ grób Szymona
Malewskiego (1760 - 1832)  profesora prawa, rektora Uniwersytetu Wileñskiego. W pobli¿u znajduje
siê równie¿ grób Józefa Wierzbowicza  kandydata filozofii Uniwersytetu Wileñskiego.
Opr. Bo¿ena Lenkiewicz

OWIATA

ETYKA A KULTURA ORGANIZACYJNA
DYREKTORA SZKO£Y
WPROWADZENIE

dowisku) w okrelonej epoce historycznej; w drugim znaczeniu  jest to
nauka o moralnoci, wg tradycji filozoficznej dyscyplina naukowa rozpatrywana w aspekcie normatywnym
(tzw. etyka normatywna lub etyka w³aciwa) i opisowo  wyjaniaj¹cym (tzw.
etyka opisowa). Etyka w aspekcie normatywnym zajmuje siê ustalaniem, co
jest moralnie dobre a co z³e oraz  na
podstawie przyjêtych ocen i zwi¹zanych
z nimi powinnoci  wytyczaniem dyrektyw, tj. norm moralnie pozytywnego postêpowania i wskazywaniem sposobów takiego przekszta³cania obiegowej moralnoci by dostosowaæ j¹ do
przyjêtego idea³u moralnego2.
Podobnie etykê definiuje S³ownik
wyrazów obcych. Znajdujemy w nim
nastêpuj¹ce jej okrelenia: 1.Ogó³ zasad i norm postêpowania przyjêtych
w danej epoce i w danym rodowisku; moralnoæ. 2. Nauka o moralnoci zajmuj¹ca siê opisem, analiz¹ i
wyjanieniem rzeczywicie istniej¹cej
moralnoci i ustalaniem dyrektyw
moralnego postêpowania3.

POJÊCIE ETYKI

POJÊCIE KULTURY
ORGANIZACYJNEJ
CZ£OWIEKA
ORAZ JEJ SK£ADNIKI

Temat niniejszego artyku³u dotyczy kultury1 organizacyjnej dyrektora placówki owiatowej w odniesieniu do podstawowych zasad etycznych zawodu nauczyciela. Obejmuje
on rozleg³y kr¹g zagadnieñ, st¹d nie
wszystkie z nich mo¿na zaprezentowaæ w tego typu opracowaniu. Ograniczono siê, zatem, do postawienia
problemów a nie szczegó³owego ich
omówienia czy rozwiniêcia.
Referat sk³ada siê z trzech czêci.
W pierwszej zaprezentowane zosta³y:
pojêcie kultury organizacyjnej cz³owieka i jej sk³adniki oraz podstawowe okrelenia etyki. W drugiej pokrótce omówione zosta³y praktyczne przyk³ady; w
czym kultura organizacyjna przejawia
siê w ró¿nego typu instytucjach i jaki
ona ma wp³yw na ich funkcjonowanie.
Na koniec podjêto próbê udzielenia odpowiedzi na pytanie: co nale¿y robiæ, i
co ewentualnie mo¿na zrobiæ, jakie podejmowaæ dzia³ania, aby podnosiæ poziom kultury organizacyjnej w naszym
spo³eczeñstwie?
Jak podaje Nowa encyklopedia
powszechna PWN  etyka w pierwszym znaczeniu okrela ogó³ ocen i
norm moralnych przyjêtych w danej
zbiorowoci spo³ecznej ( spo³eczeñstwie, klasie lub grupie spo³ecznej, ro-

Zdaniem W³adys³awa Kobyliñskiego  kultura organizacyjna to ca³okszta³t
zachowaæ ludzi w organizacjach, a wiêc

ogó³ zasad i sposobów postêpowania,
jakimi uczestnicy organizacji pos³uguj¹
siê w procesach realizacji swoich zadañ. Zachowania te kszta³tuj¹ siê pod
wp³ywem wielorakich czynników oddzia³uj¹cych na cz³owieka w procesie
pracy i wykazuj¹ tendencjê do utrwalania siê i naladownictwa. Stanowi¹
pewien wzorzec dla cz³onków danej
spo³ecznoci i bywaj¹ przekazywane z
pokolenia na pokolenie wraz z ca³okszta³tem dziedzictwa epoki. Kultura organizacyjna spo³eczeñstwa, jest wiêc
efektem procesu doskonalenia form i
metod pracy, i wyrazem osi¹gniêtego
poziomu rozwoju si³ wytwórczych4.
Mówi¹c prociej kultura organizacyjna, jest to zespó³ norm i wartoci,
a tak¿e zasad postêpowania, którymi
ludzie pos³uguj¹ siê w procesach realizacji ich organizacyjnych zadañ  to
jest tych zadañ, które wynikaj¹ ze spo³ecznego podzia³u pracy, z ich zatrudnienia w instytucji, czyli zadañ wynikaj¹cych ze stosunku pracy, za które
bior¹ pieni¹dze. Tak wiêc kultura organizacyjna jako ¿e tkwi w ludziach
stanowi zawsze cechê cz³owieka a nie
instytucji jako takiej, a w produktach
jego pracy jest niejako uprzedmiotowiona. Poprawnoæ funkcjonowania
instytucji zale¿y wiêc od kultury ludzi,
a nie od samej instytucji.
Zasadne w tym miejscu staje siê
Dokoñczenie na str. 10

1
Kultura  to jeden z najbardziej popularnych terminów humanistyki i nauk spo³ecznych. W znaczeniu najszerszym pojêcie to obejmuje
wszystko, co w zachowaniu siê i wyposa¿eniu cz³onków spo³eczeñstw ludzkich stanowi rezultat ich zbiorowej dzia³alnoci. Mówi siê te¿ o kulturze
jako o tym, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone  w odró¿nieniu od tego, co biologicznie odziedziczone. Nie by³o i nie ma ¿adnej ogólnie
przyjêtej teorii kultury. Ró¿ni autorzy, ró¿ne dyscypliny naukowe (np. filozofia kultury, historia kultury, antropologia kulturowa, socjologia,
etnografia) i ró¿ne szko³y nauk (np. ewolucjonizm, funkcjonalizm, strukturalizm) skupia³y uwagê na ró¿nych jej aspektach. Zale¿ne to by³o od
stawianych celów badawczych i ca³oci zapatrywañ na ¿ycie spo³eczne. I tak dla du¿ej czêci badaczy tej problematyki kultura jest kategori¹
niezwykle szerok¹ (tzw. globalne pojêcie kultury) obejmuj¹c¹ np. ca³okszta³t duchowego i materialnego dorobku spo³eczeñstwa, przekazywanego
z pokolenia na pokolenie, wierzeñ i praktyk jego cz³onków, przyjêtych przez nich wzorów postêpowania, podczas gdy dla innych kultura to
jedynie wycinek z owej ca³oci (pimiennictwo, teatr, muzyka, itp.). Rozleg³oæ problematyki kultury, zw³aszcza rozumianej globalnie sprawi³a, i¿
wielokrotnie podejmowano próby jej uszczegó³owienia drog¹ wyodrêbniania ró¿nych jej typów (kultura tradycyjna, ludowa, nowoczesna czy
masowa), ró¿nych jej sfer, aspektów (np. kultura materialna, duchowa, spo³eczna), czy takich jej wzglêdnie odrêbnych dziedzin jak kultura
polityczna, ekonomiczna, prawna, literacka, pedagogiczna, artystyczna, fizyczna czy organizacyjna. Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom
3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 618-619
2
Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 2, PWN, Warszawa 1995, s. 280
3
S³ownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2003, s. 312
4
W. Kobyliñski: Podstawy organizacji i kierowania w owiacie, SOP, Warszawa 1996, s. 269-270 Z kolei T. Listwan pisze, ¿e: Przez kulturê
organizacyjn¹ rozumie siê specyficzny sposób patrzenia na rzeczywistoæ, w której ¿yjemy. Specyfika tego patrzenia wynika z podzielania tych
samych przekonañ, jakimi s¹ wartoci, stanowi¹cych podstawowe wzory zachowania siê cz³onków danej zbiorowoci, wykszta³cone i wyuczone
przez wszystkich jej cz³onków w trakcie realizacji wspólnych zadañ, przez co przyczyniaj¹ siê do ich efektywnego funkcjonowania w danej
rzeczywistoci, stanowi¹c pewne okrelone wzory zachowania siê dla nowo przyjmowanych cz³onków. Zdaniem G. Hofstede kultura organizacyjna
jest fenomenem grupowym podzielanym przez ludzi, którzy ¿yj¹ lub ¿yli razem w tej samej zbiorowoci spo³ecznej; jest zaprogramowanym
sposobem mylenia maj¹cym swoje odbicie w zachowania siê cz³onków danej zbiorowoci, wskutek czego stanowi podstawê odró¿nienia jednych
zbiorowoci od innych. Kultura organizacyjna jest manifestowana na ró¿ne sposoby w procesie komunikowania siê cz³onków danej zbiorowoci.
T. Listwan: Zarz¹dzanie kadrami, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc³awiu, Wroc³aw 1999, s. 39
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Przegl¹d wydarzeñ  sierpieñ
l W dniach 30 lipca  6 sierpnia
we Wroc³awiu odby³y siê XV Igrzyska Polonijne z udzia³em niemal 1700
Polonusów, w tym blisko 200 z Wileñszczyzny. Sportowcy z 23 krajów
wiata rywalizowali ze sob¹ w 27
dyscyplinach sportowych. W klasy-

fikacji medalowej Litwa uplasowa³a
siê na 4. miejscu. Na jej koncie  32
z³ote medale, 38 srebrnych i 40 br¹zowych. Spory w tym udzia³ 41-osobowej reprezentacji rejonu solecznickiego, która przywioz³a z Wroc³awia
20 z³otych, 22 srebrne i 19 br¹zowych medali. Najbardziej udane starty mieli w zawodach lekkoatletycznych, p³ywaniu oraz ringo.
l 3 sierpnia samorz¹d podpisa³
umowê z instytucj¹ Grunto valymo
technologijos w sprawie realizacji
projektu uporz¹dkowania terenu by³ego magazynu pestycydów w miejscowoci Nowy Dwór. Koszt projektu
 ponad 437 tys. litów, sfinansowany zostanie ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego i
bud¿etu samorz¹du.
W magazynie znajduj¹cym siê w
odleg³oci zaledwie 600 metrów od
centrum wsi, w pobli¿u pól uprawnych i pastwisk przechowywano ok.
16 ton pestycydów jeszcze z okresu
sowieckiego. W latach 2000-2001
zosta³y one wywiezione w celu utylizacji. Badania wykaza³y jednak, ¿e
koncentracja pestycydów w glebie na
terytorium by³ego sk³adowiska przekracza dozwolon¹ normê. Wody gruntowe s¹ zanieczyszczone, a konstrukcje budynków s¹ przesi¹kniête pestycydami  stanowi¹ wiêc du¿e zagro¿enie dla rodowiska. Dziêki pozyskanym rodkom zabudowania zostan¹
rozebrane, ska¿one odpady budow-
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lane oraz grunt wywiezione i poddane utylizacji, a teren zazieleniony. Prace przy likwidacji magazynu pestycydów w Nowym Dworze maj¹ byæ
zakoñczone do koñca br.
l Od 3 do 12 sierpnia 14-osobowa grupa m³odzie¿y z rejonu solecznickiego, z Solecznik, Dziewieniszek
oraz Ma³ych Solecznik uczestniczy³a
w miêdzynarodowym obozie w
Niemczech, w miecie Lübben. Organizatorami tej imprezy by³y powiat
wolsztyñski (Polska), samorz¹d
Dahme-Spreewald (Niemcy) oraz
samorz¹d solecznicki. Zgodnie z tradycj¹, ka¿dego roku obóz odbywa
siê w innym kraju. W ub. roku m³odzie¿ z trzech pañstw spotka³a siê
w Ma³ych Solecznikach, tym razem
 w Niemczech. Tematem przewodnim by³o has³o My w Europie 
m³odzie¿ w dialogu. W trakcie pobytu w Niemczech m³odzie¿ uczestniczy³a w warsztatach teatralnych,
muzycznych, sztuki wietlnej oraz
filmowych. Gospodarze przygotowali te¿ atrakcyjny program towarzysz¹cy: zwiedzanie Berlina, zamków w Brandenburgii, wyprawy kajakow¹ i rowerow¹.
l 7 sierpnia w Solecznickim Centrum Kultury odby³ siê wernisa¿ koñcz¹cy Miêdzynarodowy Plener Malarski Malarska ciana Wschodnia
2011. By³o to ju¿ 5. spotkanie w rejonie solecznickim, tym razem z udzia³em 12 artystów z Polski, Rosji, Litwy, Bia³orusi i Ukrainy. Plener odbywa³ siê nad Wersok¹ w Wielkich Zubiszkach, tematem prac, które powsta³y, by³y miêdzy innymi piêkne
krajobrazy Ziemi Solecznickiej. Sta³o
siê ju¿ tradycj¹, ¿e ka¿dy artysta zostawia w darze Centrum Kultury dwa
obrazy, które zostan¹ wystawione na

aukcjê, a dochód ze sprzeda¿y przeznaczony na cele dobroczynne.
l Na prze³omie lipca i sierpnia w
Wilkiszkach (gmina turgielska) odby³y
siê trzy turnusy kolonii dla m³odzie¿y
szkolnej rejonu wileñskiego i solecznickiego, zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz
Chrzecijañskie Centrum Rozwoju
M³odzie¿y w Szumsku. Projekt zosta³
sfinansowany ze rodków Senatu RP.
Inicjatywê wspar³ te¿ samorz¹d rejonu solecznickiego. Celem programu
kolonii by³o poznawanie regionu, jego
dziedzictwa kulturowego, rozwijanie
zdolnoci i nawi¹zywanie kontaktów
z rówienikami z innych miejscowo-

ci poprzez uczestnictwo w zabawie,
zajêciach sportowych, integracyjnych, plastycznych i historyczno-kulturowych. Uczestnicy kolonii brali
udzia³ w zajêciach, eskapadach rowerowych po gminie turgielskiej, sp³ywach kajakowych rzek¹ Mereczank¹.
l 9 sierpnia w rejonie solecznickim gocili uczestnicy konnej wyprawy z Wilna do Krakowa, dawnym
Szlakiem Jagielloñskim. Dziewiêciu
jedców na koniach rasy ¿mudzkiej
wyruszy³o ze stolicy Litwy, by w
460 rocznicê mierci Barbary Radziwi³³ówny przypomnieæ legendarn¹
drogê, któr¹ w 1551 roku przemierzy³ król Zygmunt August sprowadzaj¹c szcz¹tki swej zmar³ej ukochanej ¿ony Barbary z Krakowa do Wilna. Organizatorom przywieca te¿
idea przypomnienia wspólnej historii
Polski i Litwy. Jedn¹ z miejscowoci, której uczestnicy wyprawy nie
mogli omin¹æ, s¹ Rudniki  tu bowiem 460 lat temu ¿a³obny orszak na
czele z Zygmuntem Augustem mia³
nocleg, a trumna ze zw³okami królo-

AKTUALIA
dia i zakwaterowanie w akademiku, a
tak¿e zapomogi socjalne.

wej sta³a w miejscowym kociele. Na
nocleg jedcy zatrzymali siê na ejszyskim grodzisku, byli tu uroczycie
witani przez lokaln¹ spo³ecznoæ.
l Od 9 do 11 sierpnia w orodku
kultury w Bia³ej Wace odbywa³y siê
warsztaty architektoniczne dla dzieci
pt. Kartonowe miasteczko marzeñ.
Jednym z inicjatorów takich warsztatów by³ pochodz¹cy z rejonu solecznickiego Eryk Nowokuñski, absolwent wydzia³u architektury Politechniki Gdañskiej, obecnie doktorant
na tej uczelni. Do wspó³prowadzenia
zajêæ dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym zaprosi³ wyk³adowców z
Gdañska Agnieszkê Gêbczyñsk¹  Janowicz i Rafa³a Janowicza.
l 12 sierpnia mer rejonu Zdzis³aw Palewicz wizytowa³ miasteczko Bia³a Waka, w towarzystwie starosty Henryka Baranowicza odwiedzi³ szko³y i przedszkole, by sprawdziæ jak wygl¹daj¹ przygotowania do
nowego roku szkolnego. By³ te¿ w
centrum kultury, obecnie dobiega
tam koñca remont. Mia³ spotkania w
dzia³aj¹cych w gminie firmach  gospodarstwie rybnym Juodasis gandras i zak³adzie kamieniarskim
ybartuva. W miejskiej kot³owni
rozmawia³ o przygotowaniach do
nowego sezonu grzewczego.
l 12 sierpnia w Solecznikach odby³a siê rekrutacja na studia w Wy¿szej Szkole Agrobiznesu w £om¿y.
Przedstawiciele uczelni przyjmowali
dokumenty od m³odzie¿y zainteresowanej podjêciem nauki. Przyjêtych
zosta³o 21 osób, na takie kierunki jak
towaroznawstwo, informatyka, budownictwo i bezpieczeñstwo wewnêtrzne. Trzy lata temu uczelnia z³o¿y³a tak¹ ofertê m³odzie¿y solecznickiej po raz pierwszy, skorzysta³o z
takiej szansy ju¿ 21 osób. Oprócz
bezp³atnej nauki WSA £om¿a zapewnia solecznickiej m³odzie¿y stypen-

l 13 sierpnia pracownicy administracji samorz¹du solecznickiego i
cz³onkowie ich rodzin wybrali siê na
sp³yw kajakowy rzek¹ Mereczank¹,
na odcinku od Wilkiszek do Jaszun.
W sp³ywie wziê³o udzia³ ponad 60

kajakarzy. Na zakoñczenie eskapady
integracyjnej odby³ siê piknik.
l 17 sierpnia administracja samorz¹du podpisa³a umowê w sprawie remontu szko³y podstawowej w
Wersoce. Prace wykonane zostan¹
ze rodków pozyskanych w ramach
programu Odnowy i rozwoju wsi.
Bêdzie to pe³na modernizacja budynku. Zostanie odnowiona elewacja,
wymienione okna, drzwi, dach,
przeprowadzi siê modernizacjê systemów ogrzewania, owietlenia, doprowadzenia wody i odprowadzania

cieków. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób poruszaj¹cych siê na wózkach.
l 18 sierpnia cz³onkowie dzia³aj¹cego w Solecznikach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku odbyli kolejn¹ podró¿, tym razem by³ to wyjazd ladami
Jana Paw³a II na Litwie  na Górê
Krzy¿y ko³o Szawli. W drodze towarzyszy³ im ks. Marek G³adki.
l 20 sierpnia zespó³ folklorystyczny Ejszyszczanie wzi¹³ udzia³ w Festiwalu Kana³ Augustowski w Kulturze Trzech Narodów, który odby³ siê

w Sopoækinie, niedaleko Grodna. W
tej imprezie muzycznej wziê³o udzia³ 26
zespo³ów z Polski, Litwy i Bia³orusi.
Cz³onkowie zespo³u Ejszyszczanie
przy okazji odwiedzili Grodno, spotkali
siê tam z biskupem Aleksandrem Kaszkiewiczem, który pochodzi z Ziemi Ejszyskiej. Ks. biskup odprawi³ w intencji rodaków mszê w. w katedrze grodzieñskiej w. Franciszka Ksawerego.
l 21 sierpnia w Solecznikach, na
stadionie gimnazjum im. niadeckiego odby³a siê wystawa psów  pokaz
z udzia³em 120 czworonogów, 27 ras.
By³y popisy psich zaprzêgów, psów
s³u¿bowych, kluby w³acicieli psów
wyst¹pi³y z prezentacj¹ dogoterapii.
Zosta³y wybrane naj³adniejsze psy, i
to nie tylko wród rasowych, ale te¿
zwyk³ych kundli. Po raz pierwszy w
historii takich imprez na Litwie zostali
uhonorowani w³aciciele, którzy za-

miast upiæ chore, ranne zwierzêta,
zaopiekowali siê nimi.
l W dniach 24  26 sierpnia odby³
siê miêdzynarodowy turniej szczypiornistów Dni pi³ki rêcznej w Ejszyszkach 2011 z udzia³em 5 dru¿yn
dziewcz¹t i 4 dru¿yn ch³opców z kilku miast Litwy oraz Grodna (Bia³oru) pod patronatem honorowym mistrza olimpijskiego Waldemara Nowickiego. Organizatorem turnieju by³
Klub Sportowy Ejszyszki, finansowo wspar³a przedsiêwziêcie fundacja
Pomoc Polakom na Wschodzie.
l 30 sierpnia w samorz¹dzie rejonowym odby³a siê konferencja z udzia³em dyrektorów szkó³, kierowników
przedszkoli, przedstawicieli instytucji
nadzoruj¹cych pracê placówek edukacyjnych. Podczas tej tradycyjnej, organizowanej przed rozpoczêciem nowego
roku szkolnego konferencji omówione
zosta³y aktualne sprawy owiatowe.
Opr. Barbara Sosno
Fot. Andrzej Ko³osowski
oraz www.salcininkai.lt
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OWIATA

ETYKA A KULTURA ORGANIZACYJNA
DYREKTORA SZKO£Y
Dokoñczenie ze str. 7
pytanie: co sk³ada siê na kulturê organizacyjn¹ cz³owieka? Wed³ug Stanis³awa Kowalewskiego  autora wielu publikacji ksi¹¿kowych dotycz¹cych dzia³alnoci ró¿nych instytucji
 cz³owiek charakteryzuj¹cy siê wysokim poziomem kultury organizacyjnej powinien przede wszystkim:
a) mieæ okrelony zasób wiedzy
organizacyjnej,
b) posiadaæ pewn¹ wra¿liwoæ w
zakresie dostrzegania zjawisk organizacyjnych i umieæ je oceniaæ,
c) wykazywaæ chêæ i wolê wykorzystywania sfery swoich wp³ywów w kierunku wprowadzania czy
popierania pozytywnych zjawisk organizacyjnych i eliminowania b¹d
ograniczania negatywnych,
d) reprezentowaæ postêpow¹ postawê spo³eczn¹5.
Ten ogólnie zarysowany zestaw
cech cz³owieka charakteryzuj¹cego
siê wysokim poziomem kultury organizacyjnej pokrótce teraz rozwinê i
scharakteryzujê.
Zacznijmy od organizacyjnej wiedzy. Potrzeba jej opanowania przez ka¿dego wykszta³conego cz³owieka, a tym
bardziej takiego, który kieruje dzia³aniami innych osób, nie wymaga d³ugiego
uzasadniania. Nie sposób za oczekiwaæ
wysokiej kultury organizacyjnej od
kogo, kto o zasadach organizowania
dzia³añ, zw³aszcza wykonywanych w
zespo³ach niczego nie wie, niczego nie
s³ysza³, niczego nie czyta³, nie zdaje sobie
sprawy z istoty organizacji i jej celów.
Mo¿na bowiem dochodziæ do interesuj¹cych wniosków na ten temat w pojedynkê, a mo¿na równie¿ korzystaæ z
nagromadzonej przez wieki ludzkiej wiedzy. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e ¿adna
ksi¹¿ka nie uczyni z os³a mêdrca i nie
jest w stanie zast¹piæ ramienia cz³owieka, ale mo¿e zasiêg tego ramienia wyd³u¿yæ i cz³owiekowi pomóc w tym
sensie, ¿e pomog³a mu w potrzebie. Za
minimum kultury organizacyjnej dla
przeciêtnego miertelnika mo¿na uznaæ
przeczytanie jednej dobrze napisanej
5

ksi¹¿ki na temat organizacji i kierowania, co ju¿ powinno daæ ogólne pojêcie
na takie tematy. Wydaje siê, i¿ najbardziej przydatnymi w pracy dyrektora
placówki owiatowej mog¹ byæ publikacje W³adys³awa Kobyliñskiego (Polska myl organizacyjna w owiacie,
Podstawy organizacji i kierowania w
owiacie, Podstawy wspó³czesnego zarz¹dzania) oraz takich autorów jak: Jerzy Tudrej (Efektywny mened¿er) czy
Tadeusz Kotarbiñski (Traktat o dobrej
robocie). Z autorów zagranicznych poleciæ zapewne nale¿y takich autorów jak:
James A. F. Stoner, Charles Wankel
(Kierowanie), Peter F. Drucker (Praktyka zarz¹dzania, Mened¿er skuteczny).
Sama wiedza to jednak za ma³o,
aby mówiæ o kulturze organizacyjnej.
Mo¿na bowiem du¿o wiedzieæ i jednoczenie byæ organizacyjnym ba³aganiarzem. Wymienionym jako drugi, ale
równie wa¿nym, jak organizacyjna
wiedza jest umiejêtnoæ dostrzegania
zjawisk i procesów organizacyjnych,
trafnego ich oceniania oraz wyci¹gania poprawnych wniosków z takich
ocen  popularnie ten sk³adnik kultury
organizacyjnej okrela siê jako organizacyjna wra¿liwoæ. W praktyce jest
to zdolnoæ (umiejêtnoæ) rozró¿niania tego co dobre, organizacyjnie poprawne od tego co z³e i co wypada³oby konsekwentnie zwalczaæ, czemu
wypada³oby siê przeciwstawiaæ. Mylenie wra¿liwego organizacyjnie cz³owieka jest nastêpuj¹ce:  jeli co nie
tak jak byæ powinno to musi byæ po
temu jaki powód. Jaki? Umiejêtnoæ
stawiania sobie takich pytañ i poszukiwania na nie trafnych odpowiedzi,
charakteryzuje w³anie myl¹cego,
wra¿liwego organizacyjnie kierownika,
takiego, który reprezentuje wysoki
poziom kultury organizacyjnej.
Jednak¿e zarówno rozleg³a i gruntowna wiedza, jak i du¿a wra¿liwoæ
organizacyjna nie wystarczaj¹ do tego,
by mo¿na by³o o kim powiedzieæ, ¿e
posiada wysoki poziom kultury organizacyjnej. O ile owa wiedza i wra¿liwoæ nie wywo³uj¹ u cz³owieka chêci
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dzia³ania prowadz¹cej do doskonalenia pracy i dokonywania usprawnieñ,
ponoszenia za nie odpowiedzialnoci i
ryzyka, to oba sk³adniki mog¹ okazaæ
siê ma³o u¿yteczne, jeli nie wrêcz zbêdne. Tak najkrócej mo¿na scharakteryzowaæ trzeci sk³adnik kultury organizacyjnej  czêsto okrelany jako chêæ i
wola dokonywania usprawnieñ. Có¿
bowiem z tego, ¿e kto z dziedziny organizacji i zarz¹dzania ma okrelone
kwalifikacje, a czasem stopnie i tytu³y
naukowe i niby widzi potrzebê dokonania stosownych usprawnieñ, to jednak ¿adnych dzia³añ w tym zakresie nie
podejmuje bo jest po prostu leniwy, a
swoj¹ pracê traktuje nie jako misjê do
spe³nienia, lecz jako z³o konieczne.
Czwartym z wymienionych sk³adników jest postêpowa postawa spo³eczna. Z punktu widzenia kultury organizacyjnej za postêpow¹ postawê spo³eczn¹ uznaje siê postawê humanistyczn¹ ( od s³owa humanus  ludzki).
Cz³owiek, które reprezentuje wysoki
poziomo kultury organizacyjnej nie powinien ograniczaæ krêgu swoich zainteresowañ tylko do podnoszenia poziomu jakoci, czy wydajnoci pracy. Powinny mu przywiecaæ wa¿ne cele spo³eczne, nie powinien obojêtnie przechodziæ na pytaniem  komu ta wy¿sza jakoæ, czy wydajnoæ pracy ma przede
wszystkim s³u¿yæ? Je¿eli ma s³u¿yæ
wy³¹cznie organizacyjnej perfekcji  to
le, bo powinna s³u¿yæ cz³owiekowi,
czyniæ wiat lepszym, bardziej dostosowanym do potrzeb cz³owieka.
Podsumowuj¹c nale¿y dodaæ, ¿e
w zespole cech cz³owieka obdarzonego kultur¹ organizacyjn¹ mieci siê
przede wszystkim rzetelny i odpowiedzialny stosunek do pracy i ludzi, którzy j¹ wykonuj¹. Tak wiêc z kultur¹
organizacyjn¹ nie koresponduj¹
wszelkie przejawy ³amania dyscypliny czy porz¹dku, zjawiska niegospodarnoci i marnotrawstwa, klikowoci i uk³adów, a wiêc wszystko, co
hamuje spo³eczny postêp i utrudnia
realizacjê celów, do których poszczególne instytucje zosta³y powo³ane.
(Cdn.)
Dr. Roman Gawrych

SYLWETKA

Spe³nione
przeznaczenie
Danuta Jankowska  jest osob¹ znan¹ jak Wileñszczyzna i d³uga
i szeroka. Jej ¿yciorys zawodowy  to pó³wiecze powiêcone owiacie, przede wszystkim za dzieciom, dla których los nie by³ ³askawy,
a prawdziwi rodzice nie mogli lub nie potrafili zapewniæ mi³oæ i
bezpieczeñstwo. A rodzina, któr¹ ponad 50 lat temu stworzy³a z
koleg¹ ze studiów, mo¿e i powinna byæ wzorem do naladowania.

L

udzkoæ, stosunek do ludzi  to
najcenniejsze cechy mojej ¿ony 
mówi Antoni Jankowski.  W moim
¿yciu zawodowym, maj¹c bardzo szerokie spektrum kontaktów z ludmi,
w popiechu czasem robi³em jakie
b³êdy, pamiêtajmy, ¿e w czasach sowieckich na pierwszym planie by³o spo³eczeñstwo i pañstwo. Danuta zawsze
na pierwszym miejscu stawia³a szacunek do cz³owieka jako jednostki i do
rodziny, bo tak zosta³a wychowana, z
domu rodzinnego wynios³a trwa³y etos
rodziny wileñskiej. Bardzo mi pomaga³a, a czasami tak aktywnie sprowadza³a z ob³oków na ziemiê, ¿e a¿ boki
bola³y  dodaje ¿artem.
Pani Danuta pochodzi z Ziemi
Trockiej, ze wsi Okmiany, ukoñczy³a
Trock¹ Szko³ê redni¹. Kiedy wspomina swoje szkolne lata, zaznacza, ¿e
wówczas, kiedy koñczy³a szko³ê, a by³
to rok 1958, Litwinów w Trokach by³o
niewielu, litewska szko³a by³a nieliczna, przewa¿ali Polacy.  Kiedy by³am
w 5 klasie szko³y polskiej, by³o nas 52,
do matury dotar³o zaledwie 13. By³y
to lata powojenne, w jednej klasie by³y
osoby w ró¿nym wieku. Obowi¹zkowa by³a szko³a 7letnia, za dalsz¹ naukê ju¿ siê p³aci³o, nie by³y to, co
prawda, takie koszty, które mog³yby
mieæ decyzjê w sprawie kontynuowania edukacji  wspomina.
Decyzja o wyborze zawodu pedagoga zapad³a tak jako naturalnie. 
W szkole wychowawca czêsto powierza³ mi wype³nienie dziennika klasowego, wystawienie ocen, by³am
jego pomocnic¹. Po szkole wspólnie
z kole¿ankami zadecydowa³ymy, ¿e
pójdziemy na studia do Instytutu Nauczycielskiego w Nowej Wilejce.
Owszem, by³o wówczas zapotrzebowanie na nauczycieli, ale przecie¿
bylimy m³odzi i o tym akurat nie

mylelimy, bardziej chodzi³o nam o
to, ¿eby zachowaæ tê nasz¹ polsk¹
wspólnotê, tradycje, byæ w gronie rodaków  mówi pani Danuta. Zawdziêczaj¹c ówczesnemu dyrektorowi Instytutu W³odzimierzowi Czeczotowi,
atmosfera by³a tam przyjazna, wszyscy studenci czuli siê jak dobrzy znajomi, choæ studiowali ró¿ne kierunki,
wolny czas spêdzali wspólnie. W Instytucie Nauczycielskim pozna³a swego przysz³ego mê¿a.  Przyszed³ do
nas, kiedy bylimy na drugim roku, ju¿
po wojsku, taki doros³y i chyba zwróci³ na mnie uwagê...
Pan Antoni mówi, ¿e nie zauwa¿yæ
tej dziewczyny by³o nie sposób.  Wpad³a mi w oko ju¿ na pierwszych zajêciach. By³y to zajêcia w sali sportowej.
Wyk³adowca nie pozwoli³ nam z koleg¹
w nich uczestniczyæ, bo nie mielimy
dresów. Siedzielimy wiêc na ³awce i
obserwowalimy dziewczyny. Tak, by³a
³adna, ale te¿ jaka taka inna ni¿ pozosta³e: skromna, nie próbowa³a zwróciæ
na siebie uwagê, zachowywa³a siê bardzo naturalnie i tym mnie ujê³a.
Potem siê okaza³o, ¿e wiele ich
³¹czy: ona powa¿nie myla³a o zawodzie nauczyciela, on mia³ ju¿ dowiad-

czenie pracy w szkole, po drugie 
tradycje polskiej wsi, wychowanie
wyniesione z rodzinnego domu. 
Okaza³o siê, ¿e mamy wiele wspólnych tematów, nie tylko jakie tam
banialuki, jak to siê u m³odzie¿y
zdarza, ³¹czy³y nas zainteresowania.
Zawsze mielimy du¿o tematów do
omówienia. I to siê nie zmieni³o  zaznacza pan Antoni.  Nadal nie mo¿emy siê obejæ jeden bez drugiego.
Z tej studenckiej przyjani narodzi³a
siê mi³oæ i rodzina. Po zakoñczeniu 2letnich studiów Danuta dosta³a skierowanie do Dziewieniszek, Antoni mia³
obj¹æ szko³ê w Magunach, poszed³
wiêc do ministerstwa i dopi¹³ swego 
do Magun pojechali razem. Potem zawsze ju¿ by³o tak samo: pani Danuta
jecha³a za mê¿em wszêdzie tam, gdzie
dostawa³ pracê. W Magunach m³odzi
pobrali siê, tam te¿ urodzi³ siê ich syn.
Kolejny etap  Podbrodzie. Od podstaw
tworzyli szko³ê  internat.  Uczy³y siê
tam dzieci, które pochodzi³y z porz¹dnych rodzin, ale mia³y daleko do szko³y
i dlatego musia³y mieszkaæ w internacie, ale by³y te¿ sieroty, dzieci pokrzywdzone przez los. Ca³e swoje ¿ycie Danuta Jankowska powiêci³a w³anie takim dzieciom.  Kiedy m¹¿ zosta³ skierowany do pracy do Solecznik, tu równie¿ szuka³am pracy w szkole  internacie, ale nie by³o akurat wolnych etatów, wiêc zatrudni³am siê w szkole
redniej, jaki czas pracowa³am w wydziale owiaty, w koñcu jednak dosta³am pracê w szkole  internacie, a potem powsta³ Solecznicki Dom Dziecka, który te¿ razem tworzylimy  wspomina.  Widocznie praca z dzieæmi
skrzywdzonymi przez los i w³asnych
rodziców by³a moim przeznaczeniem.
Praca nauczyciela wymaga cierpliwoci i powiêcenia, a praca w orodku
opiekuñczym, z dzieæmi, które niewie-
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le dobrego widzia³y w ¿yciu  jeszcze
wiêkszych pok³adów dobroci i zaanga¿owania. Trzeba im oddaæ serce, bo one
czuj¹, kto je kocha szczerze.
Pani Danuta przyznaje, ¿e nie ka¿dy potrafi w takim miejscu wytrwaæ,
wielu wychowawców przewinê³o siê
przez placówki, w których pracowa³a, zostali ci najbardziej oddani. Zarazem zaznacza, ¿e daj¹c, sama te¿ wiele dostawa³a.  Nieraz zdarza³o siê,
wracam z pracy zmêczona, zamartwiam siê czym, a rano, kiedy wracam do moich wychowanków, witaj¹
mnie radonie, przytulaj¹ siê  bo bardzo lubi¹ siê przytuliæ  i ca³y ciê¿ar
spada. Pani Danuta mówi, ¿e kiedy pracowa³a w szkole redniej, zawsze siê
dziwi³a, ¿e ledwie zadzwoni³ dzwonek,
ju¿ nikogo w klasie nie ma. W domu
dziecka s¹ inne zwyczaje: podczas
przerwy dzieci nigdzie nie biegn¹, zostaj¹ z nauczycielem, ¿eby porozmawiaæ, podzieliæ siê swoimi sprawami.
 Tak ¿artujê, ¿e w domu dziecka wychowawca jest nauczycielem, mam¹,
tat¹, prokuratorem i sêdzi¹ w jednej
osobie, ró¿ne rzeczy przecie¿ siê zdarzaj¹, trzeba dzieciom wszystko wyt³umaczyæ, wyjaniæ, jakie mog¹ byæ
konsekwencje pewnych wystêpków.
Pani Danuta zawsze uwa¿a³a, ¿e
trzeba tym dzieciom, które niewiele
dobrego w swymi krótkim jeszcze
¿yciu widzia³y, pokazaæ, ¿e jest inny
wiat, ¿e mo¿na ¿yæ inaczej, trzeba
daæ im wybór. Kiedy pojawi³a siê
mo¿liwoæ wysy³ania wychowanków domu dziecka na kolonie i wakacje do rodzin do Polski, niektórzy
mówili, ¿e to niedobrze, po co raniæ
dzieci, pokazywaæ, jak dobrze jest
mieæ rodzinê, skoro i tak wróc¹ do
domu dziecka.  By³am innego zdania i chyba nie myli³am siê. Jeli cz³owiek nie widzi nic innego, nie ma alternatywy  to jak mo¿e wybraæ,
sk¹d mo¿e wiedzieæ jak¹ drog¹ iæ?
Cieszê siê, ¿e potrafi³am co dobrego tym dzieciom daæ i ¿e jest w nich
jaka cz¹stka mojej duszy.
Czy syn i córka nie mieli pretensji o to, ¿e mama tyle czasu i serca
powiêca innym dzieciom?  O nie 
zaprzecza.  Moje dzieci stale by³y ze
mn¹ i zawsze mi pomaga³y w pracy.
Nawet syn, kiedy by³ pierwszaczkiem,
a ja akurat mia³am pierwsz¹ klasê, na
ile potrafi³, pomaga³ moim wychowankom w odrabianiu lekcji. Potem, kiedy ju¿ moje dzieci doros³y, a ja praco-
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Rodzina Jankowskich podczas Z³otych Godów Danuty i Antoniego

wa³am w domu dziecka i nieraz potrzebna by³a pomoc materialna, bo akurat trafi³ do nas kto nowy, a tu nie ma
pieniêdzy, ¿eby kupiæ niezbêdne rzeczy, córka przychodzi³a mi z pomoc¹
jako pierwsza. Biega³a po znajomych,
szukaj¹c kto ma do oddania wózeczek,
saneczki, pi¿amkê... Dom dziecka  to
du¿a rodzina, a w du¿ej rodzinie zawsze s¹ jakie potrzeby.
Syn i córka nie poszli w lady rodziców, s¹ in¿ynierami. Chocia¿ oboje mieli w swym zawodowym ¿yciorysie epizody zwi¹zane z prac¹ w
szkole.
Zami³owanie do zawodu zawsze by³o
tym, co ³¹czy³o pani¹ Danutê z mê¿em.
Temat edukacji, tego co siê dzieje
w pracy, w domu pañstwa Jankowskich powraca³ czêsto.  Rada pedagogiczna trwa³a stale  mieje siê pani
Danuta.  Przychodzili znajomi, te¿
nauczyciele, i rozmowa toczy³a siê 
jak¿eby inaczej  wokó³ owiaty. Pracowalimy razem, ale nie przeszkadzalimy sobie nawzajem.
Obecnie Jankowscy s¹ ju¿ na emeryturze, ale bynajmniej nie w stanie
spoczynku. Nadal odwiedzaj¹ dom
dziecka, spotykaj¹ siê ze swymi by³y-

mi, doros³ymi ju¿ wychowankami, opiekuj¹ siê wnukami. Pani Danuta bardzo
namawia³a mê¿a, ¿eby siê zaanga¿owa³
w tworzenie w Solecznikach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Waha³ siê,
czy potrafi, czy jest to potrzebne, a ja
uwa¿a³am, ¿e jest, bo ludzie chc¹ byæ
razem. Na starsze lata, kiedy cz³owiek
nie ma blisko rodziny i nieraz siê zdarza,
¿e dzieci i wnukowie s¹ gdzie daleko 
jest samotny, zamkniêty w czterech
cianach. A my stworzylimy sobie
swojskie, polskie rodowisko i spotykamy siê jak rodzina.
Solecznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku dzia³a ju¿ pó³ roku, by³o
wiele interesuj¹cych wyjazdów zarówno do ró¿nych zak¹tków Ziemi
Solecznickiej, do innych regionów
Litwy, do Polski, spotkania z ciekawymi ludmi. Planów na przysz³oæ
równie¿ nie brakuje.
 Kiedy przegl¹dam moje ¿ycie, jestem zadowolona z tego, co robi³am: i
pracê mia³am, któr¹ kocha³am, i wychowanków, których kocha³am i kocham, i rodzinê, któr¹ kocha³am i kocham. Mylê, ¿e to jest najwa¿niejsze.
Barbara Sosno
Fot. archiwum
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a¿dy z nas ma dowiadczenie
strachu. Niekiedy uginaj¹ siê nam
nogi, wewn¹trz wszystko dr¿y, nawet oczy przestaj¹ dobrze widzieæ.
Spontanicznie powstaje pytanie: Czy
istnieje jakie lekarstwo? Wynika, ¿e
jest nim ufnoæ: Choæ droga tak
strasznie naje¿ona kolcami, nie lêkam
siê iæ naprzód; [...] choæ wszystko
siê sprzysiê¿e przeciw mnie i choæ siê
horyzont zaciemni, [...] wtenczas z
ca³ym spokojem ufam mi³osierdziu
Twemu, o Bo¿e mój, i nie bêdzie zawiedziona nadzieja moja (nr 1195).
Bywaj¹ równie¿ chwile, w których atakuje nas grzech desperacji.
Uwa¿amy, ¿e ju¿ nic w naszym ¿yciu
siê nie zmieni. Ci¹gle bêd¹ nas nêkaæ
te same problemy, uzale¿nienia. Tracimy wówczas ¿ywotnoæ i rodzi siê
pokusa, by rzeczywicie nic nie robiæ, tylko liczyæ chmury... Nasza sytuacja przypomina wówczas biblijn¹
scenê z wyschniêtymi koæmi (por.
Ez 37,1-14). By³y one porozrzucane,
pozbawione ¿ycia, znajdowa³y siê w
ca³kowitym nie³adzie, tworzy³y w
sumie jedno wielkie cmentarzysko.
Ezechielowa wizja jest niekiedy odbiciem sytuacji naszych rodzin. Ka¿dy
¿yje swoim ¿yciem, nie mamy czasu
dla najbli¿szych. Mówimy tym samym
jêzykiem, a jednak nie mo¿emy dojæ
do porozumienia, brak nam jednoci.
Oddalamy siê nawet od tych, którzy
powinni byæ nam najbli¿si, ogarnia nas
duchowa apatia, poczucie bezsensu.
Ten dotychczas smutny Ezechielowy opis wyschniêtych koci uleg³
jednak radykalnej zmianie. Nast¹pi³a
Bo¿a interwencja. Wyschniête koci
otrzyma³y polecenie: ... s³uchajcie
s³owa Pana (Ez 37,4). Odrodzenie
nast¹pi³o stopniowo, towarzyszy³ mu
szum i trzask ³¹cz¹cych siê koci. W
koñcu wst¹pi³ w nie duch. Dokona³
siê cud wskrzeszenia do ¿ycia.
Bóg ma w³adzê nad naszym istnieniem. Moc¹ swego Ducha pragnie
nas wydobyæ z naszych grobów, z
sytuacji ciemnoci, depresji, braku
jednoci. Dzieje siê to zazwyczaj powoli, ale skutecznie. Duch ¿ycia
udziela siê tak¿e i nam, zw³aszcza
wtedy, gdy s³uchamy S³owa Bo¿ego
i je przyjmujemy. Wówczas tak¿e ten,
który duchowo by³ nam obcy i oziêb³y staje siê bliski i drogi. Jest wiêc
nadzieja, poniewa¿ Bóg obdarza nas
Duchem wiêtym (por. 1 Tes 4,8),

UFNOÆ

który czyni mo¿liwym to, co siê nam
wydawa³o niemo¿liwe.
Prawda o udzielaj¹cym siê Bogu jest
tak¿e zawarta w obrazie mi³osiernego
Pana. Z Jezusowego Serca wyp³ywaj¹
dwa promienie: bia³y, wskazuj¹cy na
wodê, bêd¹c¹ symbolem Ducha wiêtego oraz czerwony, oznaczaj¹cy
krew, bêd¹c¹ symbolem ¿ycia. Jezus
dzieli siê wiêc z nami Swoim ¿yciem i
Duchem wiêtym. ¯ycie Jezusa Chrystusa jest nam udzielane w Duchu
wiêtym. Siostra Faustyna pisze, ¿e
szczêliwy jest ten, kto ¿yje w tych
promieniach, [...] bo nie dosiêgnie go
sprawiedliwa rêka Boga (nr 299). Bóg
mo¿e nas wyprowadziæ z ka¿dego
zniewolenia, jak to podkrela Ps
30(31),4: Z krainy umar³ych wywo³a³e moj¹ duszê i ocali³e mi ¿ycie
sporód schodz¹cych do grobu.
Z naszej jednak strony konieczna
jest ufnoæ, ¿eby nie zw¹tpiæ w mi³oæ Boga, w sens zbyt d³ugiego  jak
siê nam wydaje  oczekiwania na
³askê. Jezus mówi do siostry Faustyny: Najboleniej rani¹ mnie grzechy
nieufnoci (nr 1076). O, jak bardzo

kocham dusze, które mi zupe³nie zaufa³y [...] (nr 294).
Jest wiele róde³ na ziemi, ale tylko jedno nie wysycha. Jest nim Bo¿e
mi³osierdzie. Czerpie siê z niego naczyniem ufnoci (por. nr 1485). Przypomina nam o tym równie¿ ewangeliczna scena z niewiast¹, chor¹ od 12
lat na krwotok (por. Mt 5,25-34). Z
ufnoci¹ dotknê³a szat Jezusa i zosta³a uzdrowiona. Równie¿ gdy my z
wiar¹ dotykamy Jezusa, wychodzi z
Niego uzdrawiaj¹ca moc. Nasze duchowe rany przestaj¹ krwawiæ. Ufnoæ jest zdobywcza, bardzo apostolska. Wyp³ywa z mi³oci. Prosi o wiele i wiele otrzymuje.
W pi¹tek, 8 stycznia 1937 r., po
przyjêciu Komunii w., siostra Faustyna spojrza³a z ufnoci¹ na Pana i zwróci³a siê do Niego: Jezu, tak bardzo pragnê Ci co powiedzieæ  [...] aby wszystkie dusze, które dzi skonaj¹, usz³y
ognia piekielnego, chocia¿by by³y najwiêkszymi grzesznikami [...]. W odpowiedzi us³ysza³a miêdzy innymi:
Wiedz, ¿e o wielk¹ rzecz mnie prosi³a,
ale widzê, ¿e podyktowa³a ci to czysta
mi³oæ ku mnie, dlatego czyniê zadoæ
¿¹daniom twoim (nr 873).
Ufnoæ ma wielk¹ moc przed Panem. Potrafi nawet sk³oniæ do skruchy zatwardzia³ych grzeszników.
Gwarancj¹ naszej ufnoci jest zmartwychwsta³y Pan. To On z³ama³
wszelk¹ nienawiæ, pokonuj¹c z³ego
ducha i niszcz¹c moc grzechu. Otworzy³ przed cz³owiekiem perspektywê
nowego ¿ycia, wolnego od strachu.
W 2002 r. na lotnisku w Balicach,
Ojciec wiêty w czasie ceremonii
powitania powiedzia³ miêdzy innymi:
Oto przes³anie Bo¿ego mi³osierdzia... Przestañ siê lêkaæ!. Zaufaj
Bogu, który bogaty jest w mi³osierdzie. Jest z Tob¹ Chrystus, niezawodny Dawca nadziei.
Tak¿e w Dzienniczku czytamy s³owa pe³ne nadziei: Córko moja nie lêkaj siê niczego, jam zawsze z Tob¹;
wszyscy przeciwnicy o tyle ci tylko szkodziæ bêd¹, o ile ja im na to pozwolê
(nr 431). Strach pokonuje siê ufnoci¹.
Kto ucieka przed strachem, najczêciej
popada w nerwice. Tylko ufnoæ sprawia, ¿e on sam oddala siê od nas.
Mi³osierdzie Bo¿e, budz¹ce ufnoæ
wbrew nadziei  ufam Tobie (nr 949).
Ks. dr Stanis³aw Witkowski MS
Fot. archiwum
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ZPL

Nie zamykaæ siê
w sobie
W po³o¿onym na pograniczu rejonów solecznickiego, wileñskiego oraz trockiego miasteczku Bia³a
Waka pierwsze ko³o Zwi¹zku Polaków na Litwie
zosta³o za³o¿one w 1989 roku, na fali odrodzenia
polskiego ruchu spo³ecznego na Litwie. Miejscem
za³o¿enia pierwszego ko³a, jak czêsto to by³o na
Wileñszczynie, sta³a siê szko³a.

B

ia³¹ Wakê od wielu pozosta³ych
miejscowoci rejonu solecznickiego ró¿ni nadzwyczaj bogaty sk³ad
narodowociowy mieszkañców. W
miasteczku zamieszkuje piêtnacie narodowoci. Polacy stanowi¹ najliczniejszy odsetek. Za³o¿one na pocz¹tku lat 50. ubieg³ego stulecia miasteczko w oczach ówczesnych w³adz radzieckich musia³o s³u¿yæ przyk³adem
jednoci narodów po³¹czonych
wspóln¹ prac¹ na pobliskich torfowiskach. Przez dziesiêciolecia torfowisko by³o g³ównym miejscem pracy dla
bia³owaczan. To w³anie torf z Bia³ej
Waki by³ kierowany do wileñskiej kot³owni, która ogrzewa³a mieszkañców
stolicy. Wiêkszoæ mieszkañców w
tym wielonarodowym miecie stanowi¹ Polacy (63 proc.), 19 proc.  Litwini, 12 proc.  Rosjanie, 3 proc. 
Bia³orusini. Jak zgodnie przyznaj¹ najstarsi mieszkañcy miejscowoci, od
samego pocz¹tku, niezale¿nie od narodowoci, ludzie ¿yli w zgodzie.
 Nasze ko³o liczy obecnie 70
cz³onków, przy czym s¹ wród nich
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osoby ró¿nych narodowoci. Ludzie
do³¹czaj¹ do nas, bo widz¹, ¿e chcemy dzia³aæ na rzecz naszego miasta i
dla dobra wszystkich mieszkañców
Bia³ej Waki. W swojej dzia³alnoci nigdy nie zamykalimy siê sami w sobie. Mo¿emy poszczyciæ siê tym, ¿e
prawie trzeci¹ czêæ naszej organizacji stanowi m³odzie¿  mówi wieloletni prezes bia³owackiego ko³a ZPL
Henryk Baranowicz, na co dzieñ starosta gminy.
Ko³o ZPL przy starostwie powsta³o w 1992 roku i w ci¹gu ostatnich
dziewiêciu lat znacznie powiêkszy³o
liczbê swoich cz³onków. Ko³o szko³y
redniej im. E. Orzeszkowej w Bia³ej
Wace przed kilku laty do³¹czy³o do siebie nowych cz³onków z miejscowego
przedszkola. £¹cznie dwa bia³owackie
ko³a zrzeszaj¹ ponad 200 osób. Wspólnie dzia³aj¹ na p³aszczynie krzewienia
polskoci, owiaty polskiej oraz aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu spo³ecznym
ojczystego miasteczka.
Wród aktywistów wspólnoty bia³owackiej nie brak reprezentantów

lokalnych kó³ ZPL. Byæ mo¿e im samym czasem trudno odró¿niæ, kiedy
i na rzecz której z organizacji, wykonuj¹ pracê spo³eczn¹. W czym na
pewno nie myl¹ siê, to w tym, ¿e pracuj¹ na rzecz swego miasteczka, swoich rodzin, s¹siadów. W siedzibie
ko³a ZPL, mieszcz¹cej siê w budynku starostwa wspólne lokum maj¹ i
ko³o polskiej organizacji spo³ecznej i
wspólnoty bia³owackiej. Przed kilkoma laty wspólnym wysi³kiem zrealizowali europejski projekt, kosztem
którego zawiesili m.in. w miasteczku dwujêzyczne tablice. Mimo nieprzychylnego oka Temidy krajowej
tablice wisz¹, bowiem mieszkañcy
tym wcale nie s¹ zgorszeni.
Tak jak ka¿de, bia³owackie ko³a
ZPL wystêpuj¹ w swoim miasteczku w roli organizatorów obchodów
polskich wi¹t narodowych, imprez
kulturalnych i, co wyró¿nia Bia³¹
Wakê, sportowych. M³odzie¿ z Bia³ej
Waki stale bierze udzia³ w polskich
zlotach turystycznych na Litwie, w
Miêdzynarodowej Parafiadzie Dzieci
i M³odzie¿y w Warszawie oraz Letnich Igrzyskach Polonijnych. Starsze
pokolenie lubi wspólnie obchodziæ
wiêta narodowe i religijne w siedzibie ko³a ZPL.
 Ka¿dego roku organizujemy spotkania op³atkowe oraz wielkanocne.
S¹ one zawsze szczególne i ciep³e.
Podczas takich spotkañ staramy siê
podziêkowaæ i wyró¿niæ najbardziej
zas³u¿onych oraz aktywnych cz³onków naszej organizacji. Dobr¹ tradycj¹
sta³a siê tak¿e organizacja wycieczek
krajoznawczych po Litwie  powiedzia³ H. Baranowicz.
Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum

ZPL
 Trzon naszego ko³a od samego pocz¹tku jego dzia³alnoci
stanowi¹ ludzie bezporednio
zwi¹zani z Czu¿akompsk¹ Szko³¹
Podstawow¹: pedagodzy, pracownicy szko³y oraz rodzice  podkrela prezes ko³a ZPL w Czu¿akompiach Eugeniusz Suckiel.

Ko³o dla szko³y

G

rupie inicjatorów za³o¿enia polskiej organizacji spo³ecznej w
1995 roku przewodniczy³a wieloletnia nauczycielka szko³y £ucja Aleksandrowicz. Potrafi³a zjednoczyæ ludzi i pokierowaæ ko³em. Ju¿ w pierwszych latach pracy wy³oni³ siê bodaj¿e najwa¿niejszy priorytet ich dzia³alnoci  zachowanie polskiej placówki owiatowej, co by³o równoznaczne z zachowaniem polskoci.
W ramach rz¹dowego programu
Rozwoju Litwy Wschodniej w drugiej
po³owie lat 90. w Czu¿akompiach zosta³a otwarta litewska szko³a powiatowa, nale¿¹ca do administracji powiatu
wileñskiego. S¹siedztwo dwóch placówek bardzo szybko przerodzi³o siê w
walkê o ich byt i wizerunek spo³eczny
wsi i jej jêzyk. Nowiuteñki gmach powiatowej szko³y, propagowanie nauczania w jêzyku pañstwowym wp³ywa³y
na sposób mylenia czêci rodziców.
Nale¿a³o z tym co robiæ.
 T³umaczylimy i bêdziemy t³umaczyæ ludziom wagê nauczania w
jêzyku ojczystym dla dziecka, wagê
przywi¹zania do kultury i tradycji naszych przodków. Jednak lepiej od
s³ów przemawiaj¹ czyny takie jak aktywna dzia³alnoæ spo³eczna ko³a oraz

wyniki uzyskiwane w nauce przez
naszych uczniów  mówi E. Suckiel,
który kieruje ko³em od 2001 roku.
Niezast¹pion¹ pomoc szko³a, a
razem z ni¹ i ko³o pozyskuje od wieloletnich partnerów z Polski, którymi
s¹ szko³a podstawowa Nr.10 im. Polonii w S³upsku oraz oddzia³ Stowarzyszenia Wspólnota Polska w S³upsku. Ka¿dego roku do s³upskiej szko³y na odpoczynek wyje¿d¿a grupa
uczniów czu¿akompskiej podstawówki. Podczas pobytu w Macierzy
dzieci uczêszczaj¹ z polskimi kolegami na lekcje, uczestnicz¹ w zawodach
sportowych oraz konkursach przedmiotowych. Pobytowi na polskim
Pomorzu tradycyjnie towarzysz¹ liczne wycieczki krajoznawcze, podczas
których m³odzie¿ z Litwy bli¿ej po-

znaje kulturê i historiê Polski, szlifuje
do doskona³oci swoj¹ polszczyznê.
Dyrektor szko³y podstawowej Nr.10
im. Polonii w S³upsku i jednoczenie
prezes oddzia³u Stowarzyszenia
Wspólnota Polska w S³upsku pani
Jolanta migielska dba o to, by do
domu dzieciaki zawsze wraca³y wypoczête i z baga¿em nowej, po¿ytecznej wiedzy. Wiele pomocy dydaktycznych, ksi¹¿ek, zabawek, sprzêtu komputerowego oraz inwentarza sportowego w czu¿akompskiej podstawówce pochodzi od przyjació³ ze S³upska.
Cz³onkowie ko³a dbaj¹ te¿ o to, by
m³odzie¿ mog³a cieszyæ siê nie tylko
z odbierania prezentów. Od lat szko³a
opiekuje siê Domem Starców w Czu¿akompiach.
 Jako ko³o dbamy o organizacjê
obchodów nie tylko polskich wi¹t
narodowych, ale te¿ Dnia Babci, Dnia
Dziadka, Zapustów, na które zapraszamy wszystkich mieszkañców wsi.
Wielk¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê spotkania op³atkowe, podczas których
sk³adamy sobie nawzajem ¿yczenia
wi¹teczne i noworoczne  powiedzia³ E. Suckiel.
Od momentu swego istnienia liczba cz³onków ko³a zmienia siê. Wp³yw
na to ma migracja, ale jak zaznacza
prezes ko³a, kierowana przez niego
organizacja nigdy nie liczy³a mniej ni¿eli 30 osób. W dobie obecnej do ko³a
nale¿y 47 cz³onków, co trzeba uznaæ
za dobry wynik dla szko³y, która nie
jest w rejonie najwiêksza.
Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum
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ROZMAITOCI
Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze. (por. Kol 2,7)

XXVI wiatowe Dni M³odzie¿y  Madryt 2011
Zaproszenie Papie¿a przyjê³o prawie 2 miliony m³odych osób z 193 krajów wiata, którzy jako
pielgrzymi przyjechali do stolicy Hiszpanii w dniach 16-21 sierpnia 2011. M³odzie¿ przywioz³a ze
sob¹ radoæ i zapa³, który udziela³ siê równie¿ mieszkañcom stolicy. Na ten tydzieñ Madryt zmieni³
siê w najbardziej radosn¹ stolicê wiata. piewy i tañce na ulicach, w metrze, czy na dworcach.
Wszêdzie tam gdzie pojawiali siê pielgrzymi by³o g³ono i radonie. Nadje¿d¿aj¹ce poci¹gi w metrze by³y witane falami i piewem. Od po³udnia do pónych godzin nocnych w ca³ym miecie
odbywa³y siê koncerty, seanse filmów z ró¿nych zak¹tków wiata i wiele innych ciekawych
wydarzeñ kulturalnych. Oprócz programu kulturalnego m³odzie¿ uczestniczy³a równie¿ w programie liturgicznym. Z dnia na dzieñ liczba uczestników ci¹gle wzrasta³a, a tym samym spotkanie
m³odzie¿y w Madrycie by³o trzecim, co do wielkoci w historii wiatowych Dni M³odzie¿y.

V JAK VOLUNTARIO
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Na zaproszenie Papie¿a odpowiedzieli równie¿ wolontariusze, którzy
licznie ( 30 tysiêcy osób z ca³ego
wiata) przybyli do Madrytu na d³ugo przed przyjazdem pielgrzymów,
aby czuwaæ nad powodzeniem i bezpieczeñstwem wydarzenia. Ju¿ od
pierwszych dni sierpnia na ulicach,
dworcach czy w metrze mo¿na by³o
spotkaæ m³ode osoby w zielonych
koszulkach z napisem voluntario. To
my, wolontariusze, rozk³adalimy barierki na lotnisku i na g³ównych placach. Stalimy w najwa¿niejszych
punktach miasta, jako informatorzy,
nie tylko dla przybywaj¹cych pielgrzymów, ale równie¿ dla mieszkañców.
Wspomagalimy policjê oraz inne s³u¿by porz¹dkowe. Czêæ wolontariuszy
pomaga³o grupom niepe³nosprawnych
pielgrzymów. Bylimy obecni na katechezach i spotkaniach. Rozdawalimy wodê. Od 18 sierpnia po przyjedzie Papie¿a, wraz z policj¹ czuwalimy nad bezpieczeñstwem Jego
przejazdu. Ale nie sam¹ prac¹ ¿yje
cz³owiek. Oprócz pracy, mielimy
mo¿liwoæ uczestniczyæ w Mszach
wiêtych, katechezach czy bawiæ siê
wraz z pielgrzymami podczas koncertów, festiwali, teatrów. Jeszcze przed
16 sierpnia, zostalimy zaproszeni na
mecz koszykówki Hiszpania  Litwa.
Emocje by³y niesamowite. Uczestniczylimy równie¿ wraz z pielgrzymami w uroczystociach Drogi Krzy¿owej, czuwaniu na Cuatro Vientos oraz
na niedzielnej Mszy wiêtej. Najwa¿niejsz¹ nagrod¹ za nasz¹ pracê by³o
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Redaktor wydania:
Bo¿ena Lenkiewicz
Wydawca:
Solecznicki Oddzia³ Rejonowy
Zwi¹zku Polaków na Litwie

Soleczniki

16

dla nas spotkanie z Ojcem wiêtym. Benedykt XVI spotka³ siê z nami, podziêkowa³ nam za nasz¹ pracê i oddanie.

NIECH ¯YJE PAPIE¯!

Podczas wszystkich uroczystoci i
wydarzeñ w Madrycie towarzyszy³o
jedno oczekiwanie. Oczekiwanie na Ojca
wiêtego Benedykta XVI. 18 sierpnia
papie¿ wyl¹dowa³ na miêdzynarodowym lotnisku Barajas w stolicy Hiszpanii. Przybycie Ojca wiêtego rozpoczê³o kulminacyjne i najwa¿niejsze uroczystoci 26. wiatowych Dni M³odzie¿y. 19 sierpnia przed godzin¹ 20.00
Papie¿ przejecha³ z Plaza de Colon na
Plaza de Cibeles, gdzie o 20.00 rozpoczê³a siê uroczystoæ Drogi Krzy¿owej.
W sobotê 20 sierpnia wszyscy pielgrzymi udawali siê w stronê lotniska
Cuatro Vientos, gdzie oko³o godziny
21.00 przyby³ Ojciec wiêty, który pozdrowi³ i przemówi³ do zgromadzonych.
Powitanie zosta³o przerwane przez pioruny, grzmoty i deszcz. Po chwili grozy
Papie¿ poprosi³ o ciszê i spokój. 2 milionowe miasteczko ucich³o i wraz z Ojcem wiêtym rozpoczê³o krótk¹ Adoracjê Najwiêtszego Sakramentu.
Niedziela rozpoczê³a siê pogodnie.

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

O godzinie 9.30 Benedykt XVI przejecha³ papamobile miêdzy sektorami,
a o 10.00 rozpocz¹³ mszê wiêt¹, któr¹
koncelebrowa³o ok. 14 tys. kap³anów
i 800 biskupów. Powierzchnia miejsca celebry odpowiada³a 48 boiskom
pi³karskim. W krótkim przemówieniu
przed modlitw¹ Anio³ Pañski Benedykt
XVI po raz kolejny zachêca³ m³odych
ludzi z ca³ego wiata, aby dawali mia³e wiadectwo ¿ycia chrzecijañskiego wobec innych.

BEM-VINDO
AO RIO DE JANEIRO!

Na zakoñczenie przemówienia
Papie¿ og³osi³ kolejne miejsce spotkania m³odych.
 Cieszê siê, ¿e mogê teraz og³osiæ, i¿ miejscem najbli¿szego wiatowego Dnia M³odzie¿y w 2013 r., bêdzie Rio de Janeiro. Promy Pana, aby
ju¿ od tej pory wspomaga³ swoj¹ moc¹
tych, którzy maj¹ go zorganizowaæ i
torowa³ drogê m³odym z ca³ego wiata, aby mogli ponownie zgromadziæ
siê z papie¿em w tym piêknym brazylijskim miecie  powiedzia³ papie¿.
Katarzyna Biersztañska
Fot. autorka

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i redagowania oraz zmiany tytu³ów.
Miesiêcznik dofinansowano ze rodków
Senatu RP, dziêki pomocy Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie.

