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S£OWO WSTÊPNE

O przyk³adach, których nie mamy

Spis treci

Szanowni czytelnicy,
Przed pañstwem pi¹ty numer
spo³eczno-kulturalnego miesiêcznika Soleczniki. Nowy rok ju¿ za
nami. wiêta skoñczy³y siê, nast¹pi³a szara codziennoæ. 1 stycznia br.
na Litwie straci³a swoj¹ moc Ustawa o mniejszociach narodowych.
Mniejszoci pozosta³y, a ustawy nie
ma. W Sejmie trwaj¹ dyskusje na temat tego, czy taka ustawa w ogóle jest potrzebna. Niektórzy pos³owie
przytaczaj¹ przyk³ady pañstw europejskich, w których podobnych ustaw
nie ma. Ma³o wspomina siê natomiast
o tym jak w Europie s¹ przestrzegane prawa mniejszoci narodowych,
zarówno w tych krajach gdzie dzia³aj¹ odrêbne ustawy o mniejszociach
narodowych,i tych w których ich nie
ma. 11 lipca ubieg³ego roku w gminie Puñsk odby³a siê uroczystoæ ods³oniêcia dwujêzycznych tablic z nazwami miejscowoci. Nowe tablice
pojawi³y siê w 30 miejscowociach
zamieszka³ych w wiêkszoci przez
mniejszoæ litewsk¹. Na nowych tablicach s¹ dwie nazwy miejscowoci
 na górze w jêzyku polskim, na dole
w jêzyku litewskim. Zmianê tablic
poprzedzi³y spo³eczne konsultacje. W
gminie Puñsk s¹ 33 miejscowoci,
mieszkañcy 30 z nich opowiedzieli
siê za tablicami dwujêzycznymi. Na
wymianê tablic gmina Puñsk otrzyma³a z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji 85 tys.
z³. To s¹ realia z ¿ycia w Polsce i
stosunku Pañstwa Polskiego do swoich obywateli.
Niestety nie mogê znaleæ przyk³adów by z tak¹ sam¹ dum¹ powiedzieæ
o pañstwie, którego obywatelem je-

stem. U nas dwujêzyczne tablice uliczne s¹ praktycznie zakazane. S¹d Administracyjny uzna³, ¿e litewsko- polskie
tablice uliczne w rejonie solecznickim
musz¹ byæ zdjête, bowiem prawo litewskie zezwala na u¿ycie w nazewnictwie
wy³¹cznie jêzyka pañstwowego. I ¿adnych dyskusji. A podyskutowaæ jednak
chce siê i to bardzo.
Podró¿uj¹c po Rumunii na w³asne
oczy widzia³em tablice nazw miejscowoci zapisane w jêzykach rumuñskim i wêgierskim, rumuñskim i
ukraiñskim, rumuñskim i niemieckim. Bardzo ciekawa sprawa jest
w³anie z rumuñsko-niemieckimi tablicami. W latach 60-tych ubieg³ego
stulecia geniusz Karpat, przywódca komunistycznej Rumunii Nicolae
Ceauºescu og³osi³ na ca³y wiat, ¿e
w jego kraju socjalizm ju¿ zwyciê¿y³ i on zaczyna budowaæ komunizm.
Dla budowy komunizmu potrzebowa³ jednak kredytów od kapitalistów.
I otrzyma³ je, w tym dziêki temu, ¿e
pozwoli³ na emigracjê z Rumunii do
macierzystego kraju Niemców siedmiogrodzkich. Z licz¹cej pó³ miliona niemieckiej mniejszoci w Rumunii zosta³o zaledwie kilkadziesi¹t tysiêcy osób. Komunizmu Nicolae Ceauºescu nie zbudowa³ i jak ka¿dy
pamiêta swoje ¿ycie dyktator ukoñczy³ bardzo marnie. A tablice w jêzyku rumuñskim i niemieckim stoj¹
i nikomu nie przeszkadza to, ¿e w
miejscowociach kiedy zamieszka³ych niemal w stu procentach przez
Niemców ich samych praktycznie nie
zosta³o. U nas niestety jest inaczej ni¿
w Rumunii, inaczej ni¿ w Polsce.
Nasz g³os, nasze ¿yczenia ma³o kto
chce s³yszeæ i to jest smutne.

W litewskim Sejmie zosta³ zarejestrowany projekt nowej Ustawy o
mniejszociach narodowych przedstawiony przez pos³a Jaros³awa Narkiewicza. Zgodnie z tym projektem, na
terenie jednostek administracyjnych
zwarcie zamieszka³ych przez mniejszoæ narodow¹, w urzêdach i organizacjach obok jêzyka pañstwowego
mo¿e byæ u¿ywany równie¿ jêzyk tej
mniejszoci. Dotyczy³oby to równie¿
napisów informacyjnych, które mog³yby byæ zamieszczane w dwóch jêzykach. Ile czasu przejdzie zanim Sejm
uchwali dany projekt ustawy i czy w
ogóle do tego dojdzie, jeden Pan Bóg
wie. Zdaniem przewodnicz¹cego sejmowego komitetu praw cz³owieka Arminasa Lydeki z punktu widzenia prawnego powy¿sza ustawa nie jest potrzebna. Pogl¹d, z którym kieruj¹c siê decyzj¹ S¹du Administracyjnego, nie
mogê zgodziæ siê. Skoro prawo zakazuje u¿ycia jêzyka mniejszoci narodowej w nazewnictwie, znaczy Ustawa o
mniejszociach narodowych jest konieczna! Nie tylko dla mniejszoci narodowych ale i dla samego pañstwa,
którego obowi¹zkiem jest gwarantowaæ
przestrzeganie podstawowych praw
cz³owieka dla wszystkich obywateli,
nie zwa¿aj¹c na ich narodowoæ.
Andrzej Ko³osowski
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Ok³adka: Andrzej Ko³osowski

AKTUALIA
Polacy mieszkaj¹cy na Litwie nie godz¹ siê na wyrugowanie z ¿ycia publicznego jêzyka polskiego

Tablic nie zdejmiemy,
jêzyk obronimy

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

W styczniu w Solecznikach
odby³o siê wspólne zebranie
cz³onków zarz¹dów Solecznickiego Oddzia³u Rejonowego
Zwi¹zku Polaków na Litwie i
Stowarzyszenia Nauczycieli
Szkó³ Polskich na Litwie Macierz Szkolna. Uczestnicy
spotkania podsumowali wyniki 2009 roku dla polskiej spo³ecznoci na Litwie oraz omówili aktualn¹ sytuacjê polskiej
mniejszoci narodowej. Najwiêcej obaw u dzia³aczy spo³ecznych wywo³a³a nierozwi¹zana kwestia prawomocnoci
u¿ywania polskiego jêzyka,
jako jêzyka lokalnego na Wileñszczynie i nowy projekt reformy owiaty.

KILKA S£ÓW
O UDANYM ROKU
Zdzis³aw Palewicz, prezes Solecznickiego Oddzia³u Rejonowego
ZPL i mer rejonu solecznickiego
otwieraj¹c posiedzenie, podj¹³ siê
oceny ubieg³ego roku dla spo³ecznoci polskiej na Litwie, który jego
zdaniem odznaczy³ siê szeregiem
wa¿nych wydarzeñ spo³ecznych i
politycznych.
 Wspólnym wiêtem wszystkich
Polaków na Litwie w roku ubieg³ym, sta³ siê jubileusz 20-lecia
Zwi¹zku Polaków na Litwie, jednej
z pierwszych pozarz¹dowych organizacji w odradzaj¹cym siê pañstwie
litewskim, od której swój rodowód
wiedzie wiele dzia³aj¹cych obecnie
polskich organizacji spo³ecznych.
Spo³ecznoæ polska odnios³a tak¿e
wa¿ne i znamienne zwyciêstwa polityczne w wyborach prezydenckich,

europarlamentarnych i sejmowych,
 powiedzia³ Zdzis³aw Palewicz.
Prezes Solecznickiego Oddzia³u
Rejonowego ZPL podkrela³ równie¿ wa¿ne znaczenie jakim jest posiadanie przez litewskich Polaków
w³asnego reprezentanta w Parlamencie Europejskim.

POPARCIE
DLA OWIADCZENIA
Uczestnicy spotkania wyrazili
poparcie dla owiadczenia Zarz¹du G³ównego ZPL, w którym przywo³uje siê w³adze litewskie do
tego, by pamiêta³y o zasadach
ochrony praw i podstawowych
swobód cz³owieka, co poprawi wizerunek kraju w wiecie i bêdzie
sprzyjaæ formowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego na miarê XXI

wieku. W owiadczeniu tak¿e zaznaczono, ¿e nie chodzi tu jedynie
o rejony wileñski i solecznicki, które w 60 i 80 procentach zamieszkuj¹ Polacy, ale tak¿e o Wilno, Troki, wiêciany, Szyrwinty, Malaty,
gdzie przedstawiciele mniejszoci
narodowych stanowi¹ 10 lub wiêcej procent ludnoci. Zarz¹d G³ówny ZPL niepokoi równie¿ sytuacja
polskiej owiaty oraz ograniczenia
w u¿ywaniu jêzyka mniejszoci jako
pomocniczego, na terenach zamieszka³ych przez polsk¹ mniejszoæ.
Tematy owiaty polskiej oraz prawa do u¿ywania w ¿yciu publicznym
jêzyka polskiego, sta³y siê podstawowym tematem posiedzenia.
Jadwiga Sinkiewicz, prezes rejonowego oddzia³u Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkó³ Polskich na Litwie Macierz Szkolna, zapozna³a
Styczeñ 2010
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FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

wyrazili swój sprzeciw
proponowanemu projektowi reformy szkolnictwa. Z
dzia³aj¹cych obecnie w rejonie solecznickim polskich szkó³ rednich, najwiêksze szanse na uzyskanie miana gimnazjum posiada szko³a im. Baliñskiego w Jaszunach. Aspiracje
szko³y popieraj¹ w³adze
samorz¹dowe, które tylko
w roku ubieg³ym, przy
udziale Stowarzyszenia
Wspólnota Polska, zainwestowa³y w renowacjê
placówki owiatowej 2,5
mln litów. Prace remontowe w szkole trwaj¹ do dzisiaj.
Zdaniem Zdzis³awa Palewicza walka o dwujêzyczne tablice i prawo do u¿ywania jêzyka polskiego dalej bêdzie kontynuowana

Soleczniki

4

Uczestnicy spotkania z ¿alem
odnotowywali, ¿e nadal nie jest
prawnie rozwi¹zana kwestia u¿ywania jêzyka polskiego, jako jêzyka lokalnego, na terenach w wiêkszoci
zamieszka³ych przez polsk¹ mniejszoæ narodow¹. Przyk³adem na to
jest decyzja S¹du Administracyjnego w sprawie polskich tablic ulicznych w rejonie solecznickim, który
nakaza³ ich zdjêcie. Boles³aw Daszkiewicz, dyrektor administracji samorz¹du rejonu solecznickiego, zosta³ ukarany mandatem za niewykonanie decyzji s¹dowej. Nie by³ to
pierwszy mandat, jaki samorz¹do-

FOT. JOLANTA BOGDZIEWICZ

uczestników posiedzenia z za³o¿eniami nowego projektu szkolnictwa
na Litwie, który zak³ada utworzenie
progimnazjów w miejscu szkó³ podstawowych oraz gimnazjów zamiast
szkó³ rednich. Dla szkolnictwa polskiego w rejonie solecznickim mia³oby to bardzo niekorzystne skutki.
Obecnie wiele szkó³ odczuwa brak
rodków na funkcjonowanie z tytu³u
koszyka uczniowskiego i samorz¹d
rejonowy musi je dofinansowywaæ
szko³y z du¿¹ iloci¹ uczniów.
Wkrótce w³adze samorz¹dowe
mog¹ straciæ tak¹ mo¿liwoæ, poniewa¿ nie bêd¹ ju¿ mog³y przeznaczaæ
na dofinansowanie nierentownych
szkó³ 15 procent od ogólnej kwoty
rodków koszyka uczniowskiego,
lecz tylko 5 procent. W zwi¹zku z
ma³¹ liczb¹ uczniów, wiêksza czêæ
istniej¹cych polskich szkó³ rednich
zosta³aby zdegradowana do progimnazjów, za czêæ szkó³ podstawowych do szkó³ pocz¹tkowych.
Na przyk³ad, m³odzie¿ szkolna z
Dziewieniszek, zarówno z polskiej,
jak i litewskiej szko³y, musia³aby w
celu pozyskania matury doje¿d¿aæ
do gimnazjów dzia³aj¹cych w centrum rejonu. Uczestnicy spotkania

TABLICE MAJ¥
POZOSTAÆ

wiec musia³ zap³aciæ za obecnoæ
dwujêzycznych tablic ulicznych w
miejscowociach rejonu solecznickiego.
 Mimo nieprzychylnej decyzji
s¹du, samorz¹d solecznicki dwujêzycznych tablic ulicznych nie bêdzie
zdejmowa³. Dalej bêdziemy broniæ
swego prawa do u¿ywania jêzyka
polskiego zarówno w nazewnictwie
ulic jak i miejscowoci. Bowiem
zgodnie z miêdzynarodowymi standardami, mniejszoci narodowe
maj¹ prawo do publicznego u¿ywania jêzyka ojczystego jako lokalnego. Do nazewnictwa ulic w tych regionach, gdzie Polacy stanowi¹ oko³o 10 procent ogó³u mieszkañców.
Chcemy takiego prawomocnego zatwierdzenia statutu polskiego jêzyka jako lokalnego, jakie posiada
mniejszoæ litewska w Polsce. W
Puñsku wisz¹ tablice uliczne w jêzyku polskim i litewskim, nikomu
to nie przeszkadza. Co wiêcej jêzyk
litewski jest uznawany w tamtejszych instytucjach samorz¹dowych
jako pomocniczy  podkrela³ Zdzis³aw Palewicz.
Jednoczenie lider rejonowej organizacji ZPL z ¿alem zaznaczy³, ¿e
Polacy w rejonie solecznickim nie
wykorzystuj¹ obecnego prawa do
u¿ywania jêzyka polskiego w instytucjach samorz¹dowych, a nawet
polskich szko³ach. W szeregu z nich
w nazewnictwie gabinetów szkolnych czy s³u¿bowych u¿ywany jest
wy³¹cznie jêzyk pañstwowy.
Andrzej Ko³osowski

W Ejszyszkach wci¹¿ mo¿na przeczytaæ nazwê ulicy równie¿ w jêzyku polskim

AKTUALIA

Przegl¹d wydarzeñ  styczeñ
4 1 stycznia pañstwo Tadeusz i
Helena Ilcewiczowie, mieszkaj¹cy
w Tietiañcach (gmina podborska)
obchodzili z³ote gody. Para wziê³a
lub piêædziesi¹t lat temu w podborskim kociele. Razem z³oci jubilaci
wychowali czworo dzieci, doczekali
7 wnuków i dwóch prawnucz¹t.
4 4 stycznia br. w widniku w
wieku 92 lat zmar³ Tadeusz Góra 
genera³, s³ynny szybownik, pilot
Wojska Polskiego. Tadeusz Góra legenda lotnictwa, jako pierwszy
pilot na wiecie zosta³ wyró¿niony
przez Miêdzynarodow¹ Federacjê
Lotnicz¹ Medalem Lilienthala, za
rekordowy przelot otwarty. Wykona³ go w 1938 roku na szybowcu
PWS-101 na dystansie ponad 577
km z Bezmiechowej w Bieszczadach do Ma³ych Solecznik. 24 maja
2008 roku w Ma³ych Solecznikach
ods³oniêto tablicê, upamiêtniaj¹c¹
fakt przelotu, który zosta³ wpisany
do historii lotnictwa.
4 W okresie wi¹tecznym starostwo podborskie og³osi³o konkurs
wi¹tecznych dekoracji budynków,
domów, okien, balkonów, wystaw.
Zg³oszonych zosta³o 37 obiektów.
Komisja na podstawie okrelonych
kryteriów wybra³a 10 zagród. W³aciciele siedmiu zostan¹ nagrodzeni za najpiêkniej ozdobion¹ choinkê, fantazjê, pomys³owoæ, stworzenie wi¹tecznego nastroju, oryginalnoæ, jednolitoæ stylu, najbardziej oryginalnie ozdobione okno.
Osobne wyró¿nienie otrzyma biblioteka w Tietiañcach. Pierwsze
miejsce komisja przyzna³a pañstwu
Reginie i Leonowi Antropikom,
mieszkaj¹cym we wsi Bo³¹dzie,
drugie  Stanis³awie i Henrykowi
Kolendom, trzecie  Lilii i Hieronimowi Kazakiewiczom ze wsi Tietiañce. Zwyciêzcy zostan¹ uhonorowani 13 lutego podczas zabawy
zapustowej.

4 Jaszuñska spó³ka Actas zosta³a wyró¿niona za udzia³ w rozstrzyganiu problemu bezrobocia. Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy
wspólnie z Krajow¹ Gie³d¹ Pracy,

stoæ wrêczenia nagród i wyró¿nieñ
odby³a siê 8 stycznia w kociele w.
Katarzyny w Wilnie.

4 W sobotê 9 stycznia w Solecznickim Centrum Kultury odby³ siê
koncert noworoczny Zaprasza operetka. Wyst¹pi³a orkiestra kameralna Kapeli Grodzieñskiej pod batut¹
W³adimira Bormotowa oraz solistki Marina Gorovaja i Marija Raidiuk. W programie by³y arie z popularnych operetek Straussa, Kalmana, Szostakowicza.
4 12 stycznia w Dziewienisz-

po raz pierwszy publicznie podziêkowa³y pracodawcom za aktywn¹
wspó³pracê, wk³ad w poprawê na
rynku pracy. Pisma gratulacyjne i
nagrody specjalne wrêczono siedmiu firmom.

4 Emerytowana nauczycielka z
Bia³ej Waki Adele Ziniene, przedsiêbiorca Tadeusz Romanowski i
dyrektor Solecznickiego szpitala
Zbigniew Siemienowicz znaleli siê
w gronie osób, uhonorowanych
przez naczelnika okrêgu wileñskiego. Co roku Rada Okrêgu przyznaje nagrody WKL Giedymina za dzia³ania na rzecz rozwoju spo³eczno 
gospodarczego regionu. Uroczy-

kach goci³a delegacja Warszawskiego Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. Celem wizyty by³o przekazanie darów w postaci sprzêtu
komputerowego. Prezent, z którego
bêd¹ korzystali uczniowie dziewieniskiej Szko³y redniej im. Adama
Mickiewicza, zosta³ ufundowany
przez Urz¹d Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

4 13 stycznia w Solecznickim
Centrum Kultury, z okazji Dnia
Obroñców Wolnoci zosta³a otwarta wystawa zdjêæ fotografika Viliusa Jasinewicziusa. Mieszkaj¹cy w
Wilnie fotografik jest jednym z za³o¿ycieli Zwi¹zku Fotografów Litwy, ma na swym koncie wiele wystaw. Utrwala na zdjêciach wa¿ne
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AKTUALIA
wydarzenia, z aparatem fotograficznym by³ te¿ w tragicznych dniach
1991 roku. Na wystawê, która
otwarta zosta³a w Solecznikach sk³ada siê ponad 30 fotografii przedstawiaj¹cych obronê budynku Rady
Najwy¿szej oraz wie¿y telewizyjnej.

Solecznikach i Ejszyszkach oraz innych miejscowociach rejonu, na
okres od 20 stycznia do 1 marca.
Latarnie w Solecznikach bêd¹ w³¹czane o 5 rano i wy³¹czane wraz z
nastaniem witu, wieczorem bêd¹
pali³y siê od zmroku do godz. 22.

4 14 stycznia w Solecznic-

kim Gimnazjum im. Tysi¹clecia Litwy, odby³ siê pierwszy
strefowy przegl¹d uczestników
tradycyjnego konkursu piosenki dzieci i uczniów Dainu dainele. Wziêli w nim udzia³ wykonawcy z rejonów elektreñskiego, solecznickiego, szyrwinckiego, trockiego i wileñskiego.

4 15 stycznia Dom Polski w Ej-

szyszkach obchodzi³ 10-lecie dzia³alnoci. Placówka mieci siê w centrum miasteczka w kamieniczce
wyremontowanej dziêki pomocy z
Polski. Pierwszym dyrektorem placówki by³a obecna dyrektor Centrum Kultury w Solecznikach, Gra¿yna Zaborowska. Obecnie gospodyni¹ Domu Polskiego w Ejszyszkach jest Anna Jesviliene. Dom Polski w Ejszyszkach jest organizatorem ró¿nych imprez kulturalnych, w
tym tradycyjnych, takich jak Kaziuki czy Festyn z okazji Dnia Dziecka, wystaw, koncertów, imprez okolicznociowych oraz integracyjnych.
W Domu Polskim dzia³a³y m³odzie¿owy zespó³ teatralny Czarny Teatr, Sivina III, teatry kukie³kowy
i pantomimiczny, kó³ka plastyczne
i szachowe. Od oko³o 5 lat dzia³a
tutaj m³odzie¿owy zespó³ estradowy Fantazja. Sta³e miejsce spotkañ maj¹ tu seniorzy. Dzia³a te¿ biblioteka. W planach na rok bie¿¹cy, jest szko³a letnia dla uzdolnionej artystycznie m³odzie¿y oraz
upamiêtnienie 70. rocznicy tragedii katyñskiej.

4 18 stycznia dyrektor administracji solecznickiego samorz¹du
Boles³aw Daszkiewicz zatwierdzi³
harmonogram owietlenia ulic w
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W sobotê w Solecznikach latarnie
bêd¹ pali³y siê do godz. 1 w nocy,
w niedzielê  do 24. W Ejszyszkach
latarnie bêd¹ w³¹czone od 6 rano
do witu, wieczorem  od zmroku
do godz. 22, w dni wolne od pracy
i wi¹teczne  do godz. 24. W Bia³ej Wace, Jaszunach, Turgielach,
Dziewieniszkach, Butrymañcach,
Podborzu, Kolenikach i pozosta³ych orodkach gminnych owietlenie uliczne bêdzie w³¹czane rano o
6.30, wieczorami  od zmroku do
godz. 21. We wsiach latarnie nie
bêd¹ siê pali³y.

4 19 stycznia Boles³aw Dasz-

kiewicz, dyrektor administracji solecznickiego samorz¹du, Arnoldas
Burkovskis, wiceminister gospodarki i Saulius Jaktas, dyrektor
Agencji Wspierania Biznesu, podpisali umowê o finansowaniu i administrowaniu projektu modernizacji budynku Szko³y redniej nr 1
w Jaszunach.
Budynek sk³ada siê z 1-3 piêtrowych segmentów, wzniesionych w
1964 i 1982 roku. Dwa lata temu
wymienione zosta³y okna, w budynku z 1964 roku i sto³ówce wykonano remont wnêtrz, wymienione komunikacje. Czêæ wzniesiona
w 1982 roku nigdy nie by³a remontowana. Ogrzewanie pomieszczeñ

wymaga du¿ych nak³adów, warunki pracy nauczycieli i uczniów s¹
nieodpowiednie. Na modernizacjê
budynku Jaszuñskiej Szko³y redniej nr 1 samorz¹d pozyska³ ponad
1 mln 400 tys. litów. rodki pochodz¹ z Funduszu Spójnoci UE i
bud¿etu pañstwa. Projekt ma
byæ zrealizowany do 1 wrzenia tego roku.

4 24 stycznia w kociele
pw. w. Piotra w Solecznikach
zosta³a odprawiona msza
wiêta dziêkczynna z okazji
og³oszenia Aktu Intronizacji
Chrystusa Króla w rejonie
solecznickim. Akt Intronizacji Chrystusa Króla Rada solecznickiego samorz¹du
og³osi³a 29 grudnia 2009 r. Radni
podjêli tak¹ decyzjê w oparciu o
chrzecijañskie wartoci oraz tradycje rejonu, a tak¿e uwzglêdniaj¹c obchodzony w 2009 r. jubileusz
1000-lecia imienia Litwy.
4 Bia³a
Waka obchodzi w bie¿¹cym roku 60lecie za³o¿enia miasteczka. W jubileuszowym dla
gminy roku odbêdzie siê sporo imprez kulturalnych, sportowych,
edukacyjnych. Plan obchodów
przygotowuje komitet organizacyjny powo³any sporód pracowników
starostwa, przedstawicieli organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na terenie gminy, spo³eczników. G³ówne obchody odbêd¹ siê wiosn¹.
Gmina bia³owacka jako pierwsza w
rejonie za³o¿y³a w³asn¹ stronê internetow¹ www.baltojivoke.lt. S¹
tam aktualne informacje z ¿ycia
gminy, zarys historyczny miejscowoci, informacje o dzia³aj¹cych na
terytorium gminy placówkach edukacyjnych, kulturalnych, firmach,
ró¿ne przydatne dla mieszkañców
komunikaty.
Opr. Barbara Sosno

WIZYTY
Pod koniec stycznia rejon solecznicki odwiedzi³a delegacja Senatu RP

Z wizyt¹ na Wileñszczynie
Remonty w polskich szko³ach rejonu solecznickiego zosta³y w ubieg³ym roku wykonane m.in. dziêki wsparciu finansowemu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Politycy przyjechali
na Wileñszczyznê, by zobaczyæ jak teraz wygl¹daj¹ polskie placówki owiatowe.

Z

dzie polska delegacja odwiedzi³a
Butrymañsk¹ Szko³ê redni¹ im.
Anny Krepsztul i Podborsk¹ Szko³ê
Podstawow¹, w których w ubieg³ym
roku przeprowadzono najwiêcej inwestycji. W butrymañskiej placówce dokonano remontu korytarzy,
auli oraz gabinetów fizyki, informatyki, warsztatów, wymieniono
instalacjê elektryczn¹ i okna, doprowadzono do szko³y internet. W
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dzis³aw Palewicz, mer rejonu
solecznickiego, podczas spotkania z goæmi, podziêkowa³ w
imieniu w³asnym i mieszkañców
rejonu za opiekê i wsparcie owiaty
przez pañstwo polskie. Za pieni¹dze
z RP przeprowadzono nie tylko remonty w szko³ach, ale równie¿ dofinansowano dzia³alnoæ zespo³ów
artystycznych i polskich organizacji.
Po krótkim spotkaniu w samorz¹-

podborskiej szkole zamontowano
ogrzewanie centralne, dokonano
remontu dachu, wymieniono okna,
ocieplono ciany, wybudowano
kot³owniê oraz przybudówkê o powierzchni 100 metrów kwadratowych, w której w przysz³oci ma
powstaæ
sto³ówka.
Jednodniowy pobyt w rejonie solecznickim, polska delegacja zakoñczy³a wizyt¹ w Szkole Sztuk
Piêknych im. Stanis³awa Moniuszki. Gocie zapoznali siê z histori¹
dworku Wagnerów, w którym istnieje od lat ta szko³a oraz wys³uchali
koncertu jej wychowanków.
Andrzej Ko³osowski

Senatorzy S³awomir Sadowski, Marek Konopka, Bo¿ena Witt-Mojsik z Biura Polonijnego Kancelarii Senatu oraz Stanis³aw Kargul, kierownik wydzia³u konsularnego Ambasady RP w Wilnie podczas wizyty u mera Zdzis³awa Palewicza
Styczeñ 2010
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SPO£ECZEÑSTWO
W Norwiliszkach odby³y siê w styczniu pierwsze szkolenia w ramach projektu Centrum Informacji Kobiet Zak³adamy biznes 2009

Jak wyrwaæ siê
z bezrobocia?
Projekt Zak³adamy biznes
2009 jest skierowany do kobiet mieszkaj¹cych w rejonie
solecznickim, które chcia³yby
po d³u¿szej przerwie wróciæ do
pracy, albo rozpocz¹æ w³asn¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹.

P

rojekt Centrum Informacji Kobiet Zak³adamy biznes 2009 jest
realizowany od dwóch lat. W ubieg³ym roku uczestniczy³o w nim 10 rejonów. W tegorocznym etapie wemie
udzia³ 10 kolejnych, w tym rejon solecznicki. Projekt jest skierowany do
kobiet, które bardziej ni¿ mê¿czyni

i ma status bezrobotnej.
- Podczas rozmów zarówno w
samorz¹dzie jak i w Solecznickim
Urzêdzie Pracy, uprzedzano mnie, ¿e
raczej nie ma co siê spodziewaæ
wysokiej frekwencji w projekcie.
Niejedna osoba bêd¹ca d³u¿szy czas
na bezrobociu czuje siê zrezygnowana, w¹tpi w pozytywne zmiany,
a tym bardziej w to, ¿e cokolwiek
zmieni¹ takie szkolenia. Tymczasem
jest to b³êdne mniemanie. Dowiadczenie szkoleñ przeprowadzonych w
innych rejonach pokaza³o, ¿e na
wyniki nie przysz³o d³ugo czekaæ:
niektóre uczestniczki ju¿ w trakcie

Wed³ug danych Solecznickiego Urzêdu Pracy, z koñcem 2009
roku poziom bezrobocia w rejonie solecznickim stanowi³ oko³o 16,5
procent, w ci¹gu ca³ego ubieg³ego roku bezrobocie wzros³o o 11
procent. Obecnie w rejonie solecznickim status bezrobotnego posiada oko³o 4 tysiêcy mieszkañców. Wiêkszoæ bezrobotnych stanowi¹ mê¿czyni oraz m³odzie¿ w wieku do 25 lat, 41 procent to
kobiety. Obecnie pracy szuka 1,5 tysi¹ca kobiet.
s¹ nara¿one na dyskryminacjê na rynku pracy, i z ró¿nych wzglêdów s¹ z
niego wy³¹czane. Na szkolenia by³y
zapraszane kobiety, które chcia³yby
powróciæ do pracy po d³u¿szej przerwie, te które s¹ bezrobotne od ponad
12 miesiêcy, samotne matki, rozwiedzione, wdowy, wychowuj¹ce jedno
lub wiêcej dzieci, kobiety w wieku
powy¿ej 50 lat, matki wychowuj¹ce
troje i wiêcej dzieci.
Do udzia³u w projekcie zg³osi³y
siê zaledwie 23 panie, w tym cztery
w wieku powy¿ej 50 lat, jest kilka
wielodzietnych matek, jedna samotnie wychowuj¹ca dzieci. Wiêkszoæ
nie pracuje ju¿ co najmniej pó³ roku
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szkoleñ znalaz³y pracê  podkrela
.
- . koordynatorka
Rugile Butkevièiute,
projektu.
Pomys³y, idee na rozwiniêcie
dzia³alnoci zawodowej rodz¹ siê
nie tylko w trakcie zajêæ. Spêdzaj¹c
kilka dni w swoim gronie, bezrobotne panie nawi¹zujê nowe znajomoci, dyskutuj¹, dziel¹ siê przemyleniami, wymieniaj¹ pogl¹dy i dowiadczenia, w efekcie nieraz powstaj¹ pomys³y na rozpoczêcie
wspólnego biznesu.
Organizatorzy szkoleñ w rejonie
solecznickim nie maj¹ w¹tpliwoci
co do tego, ¿e kobietom, które podjê³y to wyzwanie, te¿ siê uda.

 S¹ to osoby energiczne i zdeterminowane. W ankietach, które
nades³a³y do Centrum Informacji
Kobiet, niektóre wyzna³y, ¿e ju¿
myla³y o za³o¿eniu w³asnego biznesu, ale nie wiedz¹, jak siê do tego
zabraæ, od czego zacz¹æ, sk¹d wzi¹æ
.
pieni¹dze  mówi Rugile Butkevièiu.
te.  Uczestniczki szkoleñ marz¹ na
przyk³ad o salonie strojów wieczorowych, sklepie z produkcj¹ ekologiczn¹, inne chcia³yby zarabiaæ na
¿ycie robi¹c to, co potrafi¹ najlepiej:
szyj¹c czy dziergaj¹c.
Projekt potrwa do koñca wrzenia, uczestniczki szkoleñ naucz¹ siê
rzeczy przydatnych w poszukiwaniu
pracy, podczas rozmowy z potencjalnym pracodawc¹ czy zak³adaniu
w³asnego biznesu. Podczas pierwszych zajêæ w Norwiliszkach otrzyma³y ogólne informacje. Kolejne
zajêcia bêd¹ ju¿ mia³y bardziej wyspecjalizowany charakter, osobne
dla kobiet, które chc¹ siê zatrudniæ
i dla tych, które chcia³yby za³o¿yæ
w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Nastêpny etap szkoleñ, to konsultacje grupowe i indywidualne.
Projekt jest finansowany ze rodków UE, dziêki temu organizatorzy
zapewniaj¹ pe³ne pokrycie kosztów
udzia³u w szkoleniach.
Barbara Sosno

AKTUALIA

Park Wagnerów odzyska
w koñcu dawn¹ wietnoæ
Pa³ac Wagnerów w Solecznikach, w którym obecnie mieci siê Szko³a Sztuk Piêknych
im. Stanis³awa Moniuszki i
otaczaj¹cy go park maj¹ 130
lat. Prace renowacyjne parku
s¹ niezbêdne, dlatego plan
techniczny zosta³ opracowany
jeszcze przed trzema laty. Jednak w momencie, kiedy szanse na realizacjê projektu sta³y siê realne, wszystko zaczê³o dro¿eæ, kosztorys prac trzeba by³o opracowaæ na nowo.

R

Rozwoju Regionu Wileñskiego jest
uatrakcyjnienie tego regionu dla turystów i co za tym idzie rozwój tutejszej infrasturktury. Pa³ac Wagnerów jest g³ówn¹ aktrakcj¹ turystyczn¹ Solecznik. Wierzymy, ¿e po
renowacji parku, turyci bêd¹ jeszcze chêtniej odwiedzaæ niegdy jeden z najbardziej zadbanych dworów
szlacheckich na Litwie - mówi Natalia Denisenko, kierownik Wydzia³u
Planowania Strategicznego i Inwestycji samorz¹du solecznickiego.
Wiêkszoæ pieniêdzy zostanie
przeznaczona na renowacjê ogro-
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enowacja ma ruszyæ latem tego
roku. Opracowany przez Wydzia³ Planowania Strategicznego i
Inwestycji samorz¹du solecznickiego projekt, przewiduje wykorzystanie blisko 450 tys. litów na nadanie
atrakcyjnego wygl¹du za³o¿onemu
w XIX stuleciu parkowi. 85 procent
inwestycji bêdzie pochodzi³o ze
rodków Programu Rozwoju Regionu Wileñskiego, a 15 procent z bud¿etu samorz¹du solecznickiego.
- Podstawowym celem Programu

HISTORIA ZESPO£U PA£ACOWO-PARKOWEGO
Rodzina hr. Wagnerów naby³a maj¹tek w Solecznikach w 1823
roku. Budowê pa³acu hr. Olgierd Wagner zakoñczy³ w 1880 roku.
Urz¹dzanie wnêtrz pa³acowych i otoczenia trwa³o do wybuchu I
wojny wiatowej. Za czasów Wagnerów maj¹tek solecznicki s³yn¹³
ze wzorowego i nowoczenie prowadzonego gospodarstwa rolnego. Odbywa³y siê tu liczne pokazy, prezentacje i wystawy. Ten fakt
zdecydowa³, i¿ nie zosta³ poddany parcelacji w myl ustawy o reformie rolnej z grudnia 1925 roku. Przed 1940 rokiem maj¹tek
Wagnerów w Solecznikach liczy³ 2 tys. hektarów. Po zakoñczeniu
II wojny wiatowej pa³ac Wagnerów, razem z ca³ym maj¹tkiem,
zosta³ upañstwowiony przez w³adzê radzieck¹.

Podczas renowacji parku zostanie tak¿e odremontowane wejcie frontowe do
pa³acu, które obecnie pe³ni rolê sceny letniej

dzenia parkowego. Ponadto powstanie tam owietlenie, wytyczone bêd¹
cie¿ki spacerowe, przy alejkach postawione zostan¹ ³awki, posadzone
zostan¹ równie¿ nowe krzewy
ozdobne. Remontu doczeka siê równie¿ wejcie frontowe do pa³acu, na
schodach którego wychowankowie
placówki koncertuj¹. Wszystkie prace planuje siê zakoñczyæ jeszcze w
okresie letnim.
Szko³a Muzyczna w Solecznikach zosta³a za³o¿ona w 1975 roku.
Nie mia³a w³asnego pomieszczenia,
wiêc musia³a korzystaæ z gocinnoci szko³y ogólnokszta³c¹cej (dzisiejszego Gimnazjum im. Jana niadeckiego). Lepsze czasy dla placówki nasta³y wraz z rokiem 1977, po
wybudowaniu w centrum rejonowym nowego szpitala. Swoje stare
lokum, czyli pa³ac Wagnerów, placówka zdrowia ust¹pi³a krzewicielom wiedzy i sztuki.
Pedagodzy i wychowankowie
Szko³y Sztuk Piêknych im. Moniuszki ciesz¹ siê, ¿e park szkolny
wkrótce odzyska swoj¹ dawn¹
wietnoæ. Maj¹ tak¿e cich¹ nadziejê, ¿e w latach nastêpnych zostanie
tak¿e wyremontowany i sam pa³ac.
Jak na razie, tylko jeden pokój pa³acowy tzw. Z³ota sala wygl¹da
tak, jak w czasach Wagnerów.
Andrzej Ko³osowski
Styczeñ 2010
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SYLWETKA
Prezentujemy now¹ rubrykê Sylwetka. Bêdziemy w niej przybli¿aæ naszym Czytelnikom znanych, w wê¿szym lub szerszym gronie, mieszkañców naszego rejonu. Bohaterami rubryki bêd¹ osoby na swój sposób wyj¹tkowe i niepowtarzalne. Warto wiêc, naszym zdaniem, powiêciæ chwilê
czasu by poznaæ je bli¿ej.
Bohaterem styczniowego wydania miesiêcznika Soleczniki jest nasz by³y mer, aktualnie pose³
na Sejm RL i zdobywca tytu³u Polak Roku 2009 - Leonard Talmont.
Woli byæ pierwszym na wsi, ni¿ drugim w Rzymie

TALMONT znaczy ksiê¿ycowa dolina
W styczniu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odby³a siê
uroczystoæ powiêcona uhonorowaniu najbardziej zas³u¿onych
i popularnych Polaków 2009 roku. Zdecydowanym zwyciêzc¹
XII plebiscytu dziennika Kurier Wileñski ( ponad 3 tys. g³osów na ponad 8 tys. oddanych) zosta³ Leonard Talmont.

U

rodzi³ siê w rodzinie Alfonsa i
Wandy (z domu Adamowicz)
Talmontów. Gdy przyszed³ na wiat
w 1956 roku, ma³¿eñstwo wychowywa³o ju¿ dziesiêcioletni¹ córkê Annê.
Ojciec pochodzi³ z Rynkun, wsi
nieopodal Ejszyszek, która obecnie

dycjach, o prze¿ytej wojnie, a nawet
o zbrodni w Katyniu, o czym mówi³o siê przecie¿ wtedy bardzo ostro¿nie  wspomina Leonard Talmont.
Ma³y Lonek mia³ dzieciñstwo
podobne do wielu ch³opców z ma³ych miejscowoci. By³o ono nace-

Leonard Talmont z rodzin¹

znajduje siê po bia³oruskiej stronie
granicy. Pracowa³ jako pszczelarz w
ko³chozie. Matka, ejszyszczanka z
dziada - pradziada, by³a gospodyni¹
domow¹. Pañstwo Talmontowie pielêgnowali wartoci narodowo - katolickie.
- Jedne z pierwszych wspomnieñ
z domu rodziców, to cicho snute opowieci matki i ojca, o rodzinnych tra-
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chowane atmosfer¹ lat 50. Wype³nione bieganiem z kolegami po ulicach, latem gr¹ w pi³kê, zim¹ w hokeja i jazd¹ na nartach.
- Bardzo dobrze sz³a mi nauka,
ale zdarza³o siê, ¿e czasami zajêcia
sportowe przedk³ada³em nad podrêczniki  mówi dzisiejszy powa¿ny polityk.  Jak wszystkie dzieci w
tamtych czasach, mia³em równie¿

pewne troski i zobowi¹zania. Choæby stanie w d³ugiej kolejce za chlebem, w jedynym na ca³e miasto sklepie spo¿ywczym.
Dzisiaj jest przekonany, ¿e swojemu dzieciñstwu zawdziêcza to,
jaki wybra³ zawód. Gdy przyby³o
mu lat mia³ siê nauczyæ oraæ i kosiæ. Pensja pszczelarza, któr¹ ojciec
dostawa³ w ko³chozie, nie wystarcza³a by zapewniæ rodzinie godne
utrzymanie.
Tak jak wiêkszoæ ejszyszczan,
rodzina Talmontów mia³a gospodarkê, a w niej krowy, winie, drób,
pasiekê. By to wszystko utrzymaæ,
ojciec dzier¿awi³ ziemiê. Syn, na
miarê mo¿liwoci, pomaga³ w gospodarstwie. Wspomina, ¿e w wieku 15lat, gdy ojciec prawie na ca³e
lato trafi³ do szpitala, zosta³ jedynym
mê¿czyzn¹ w rodzinie i by³ zmuszony przej¹æ wszystkie prace, które do
tej pory wykonywa³ ojciec.
- Wówczas zda³em sobie sprawê
z tego, ¿e z ogromn¹ satysfakcj¹ pracujê na roli i zrozumia³em, co bêdê
robiæ w przysz³oci  mówi Leonrad Talmont.
Po z³o¿eniu matury zosta³ studentem Akademii Rolniczej w Kownie. Z tych czasów utkwi³a mu w
pamiêci beztroska lat studenckich w
du¿ym miecie i przyjaciele, którzy
dzi s¹ rozsiani po ca³ym kraju, ale
wci¹¿ podtrzymuj¹ ze sob¹ kontakt.
Sprawdzianem dla wiedzy zdobytej w Akademii by³a praca agronoma, któr¹ podj¹³ po studiach w ko³chozie Przykazania Lenina. ¯ycie
zawodowe nie mog³o nie iæ w parze
z ¿yciem prywatnym, i ju¿ w rok po
ukoñczeniu studiów owiadczy³ siê

SYLWETKA
swej przysz³ej ma³¿once Wandzie,
m³odej nauczycielce matematyki. W
styczniu bie¿¹cego roku Leonard i
Wanda Talmontowie obchodzili per³ow¹ rocznicê lubu.
- W tym, ¿e w ci¹gu 30 lat uda³o
nam siê omin¹æ niebezpieczne rafy,
jest ogromna zas³uga mojej ¿ony,
która jest nie tylko ¿on¹, ale te¿ przyjacielem. Tak jak przyjacielowi
mo¿na jej zaufaæ i zwierzyæ siê ze
wszystkich trosk i problemów  podkrela Leonard Talmont.
Przyznaje, ¿e nie by³ dobrym
mê¿em. Z racji uprawianego zawodu (agronoma, starszego agronoma,
przewodnicz¹cego ko³chozu, starosty Ejszyszek, a nastêpnie mera rejonu solecznickiego) by³ gociem w
domu. Utrzymaniem domu i wychowaniem trójki dzieci zajmowa³a siê
przede wszystkim ¿ona.
Pierwsze dziecko pañstwa Talmontów przysz³o na wiat dwa lata
po lubie. Dzisiaj 28-letnia Justyna
mieszka w Warszawie, pracuje jako
stomatolog. Druga, o trzy lata m³odsza córka Katarzyna ukoñczy³a
Szko³ê Handlow¹ w Warszawie, pracuje tam w banku i jest ju¿ mê¿atk¹.
Najm³odszy, 24-letni syn Leonard
równie¿ kszta³ci siê i pracuje w stolicy Polski. Jest studentem Szko³y
Handlowej na dwóch kierunkach:
stosunki miêdzynarodowe i bankowoæ. Ojciec jest dumny ze swych
dzieci, nie ukrywa jednak, ¿e chcia³by aby przynajmniej jedno wróci³o
do kraju.
Przygoda Leonarda Talmonta z
polityk¹ zaczê³a siê w 1989 roku, gdy
wiele ludzi zrozumia³o, ¿e czasy
homo sovieticus odchodz¹ w niepamiêæ. W tym roku powsta³ Zwi¹zek Polaków na Litwie, a Talmont
zacz¹³ aktywnie w nim dzia³aæ.
- Z perspektywy lat przyznajê,
nie spodziewa³em siê tego, ¿e kulminacj¹ mojej publicznej dzia³alnoci w polskiej partii bêdzie mandat
poselski. Zreszt¹, nigdy do tego specjalnie nie d¹¿y³em, bowiem bli¿sze
jest mi bycie gospodarzem 
mówi pose³. Mam nadziejê, ¿e zdobyte na stanowisku mera dowiad-

czenie bêdzie mi pomocne w pracy w sejmowym
komitecie do spraw samorz¹dnoci.
Jako pose³ stawia przed
sob¹ dwa zadania. Przede
wszystkim chce zadbaæ o
gospodarczy rozwój Wileñszczyzny. Po drugie zamierza d¹¿yæ do sfinalizowania problemów, z którymi litewscy Polacy borykaj¹ siê od wielu lat: podwójne nazewnictwo ulic,
pisownia nazwisk, u¿ywanie jêzyka, owiata mniejszoci. Uwa¿a, ¿e wa¿ne
jest znalezienie kompromisu w politycznych sporach.
Choæ zdobycie mandatu poselskiego wnios³o
pewn¹ zmianê w jego
¿yciu, to zamierza on je
u³o¿yæ w ten sposób, by
bliscy tego zbytnio nie odczuli. Nie zamierza te¿ rezygnowaæ ze swoich pasji.
Od osiemnastu lat
pasj¹ Leonarda Talmonta,
której powiêca ka¿d¹
woln¹ chwilê, jest mylistwo. Uwielbia polowania Najlepszy relaks po pracyprzy biurku
i jest aktywnym cz³onkiem
solecznickiego klubu ³owieckiego. dzo okazale  podkrela pan LeNajwiêkszym ³upem, by³ upolowa- onard.  Jeszcze jest wiele do odny du¿y dzik. Z ogromnym zaanga- krycia. Niedawno w Warszawie od¿owaniem opowiada, jak¹ rozkosz¹ nalelimy ciotkê Talmontow¹.
jest siedzenie na ambonie w oczeki- Twierdzi ona, ¿e korzenie naszego
waniu zwierzyny i s³uchanie szme- rodu pochodz¹ z Francji, bowiem
ru wiatru i wiergotu ptaków. Wi- ko³o miasta Nancy, po³o¿onego we
daæ, ¿e potrafi wyg³osiæ ca³y wyk³ad wschodniej Francji jest gmina Talo kodeksie myliwego z prawdziwe- mont, a w t³umaczeniu z jêzyka frango zdarzenia, o tym, ¿e nie tylko cuskiego mia³oby to oznaczaæ ksiêpoluj¹, ale te¿ chroni¹ przyrodê, ¿ycowa dolina.
Pasja ³owiecka i zg³êbiania hidokarmiaj¹ zwierzynê, zwalczaj¹ na
swych terenach ³owieckich k³usow- storii swego rodu pojawi³y siê stoników itd.
sunkowo niedawno, w porównaniu
- Drug¹ moj¹ pasj¹, któr¹ nie- z pasj¹ czytania ksi¹¿ek historyczdawno odkry³em jest poznawanie nych, co chêtnie robi od dzieciñhistorii swego rodu. Pierwsze kroki stwa. W pewnej z nich przeczyta³
w tym kierunku pomóg³ mi poczy- sentencjê Juliusza Cezara: Wolê
niæ Czes³aw Malewski. Dzisiaj moja byæ pierwszym na wsi, ni¿ drugim
wiedza dotycz¹ca przodków siêga a¿ w Rzymie. Pamiêta j¹ i lubi po1621 roku. Drzewo genealogiczne wtarzaæ.
rodu Talmontów wygl¹da wiêc barBo¿ena Lenkiewicz
Styczeñ 2010

Soleczniki

11

RELIGIA

Sztuka bycia wiêtym
nie jest trudna
Koció³ czêsto przypomina nam o potrzebie bycia wiêtym,
szczególnie teraz w epoce sekularyzacji. To co kiedy by³o
idea³em teraz staje siê obraz¹ dla wielu, to co siê mia³o za
cenne i drogie, jak choæby zwi¹zek ma³¿eñski pomiêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹. Takie pojêcie rodziny, wiara i nauka Kocio³a, przybiera wartoci przeciwstawne.

Z

wi¹zek ma³¿eñski staje siê relatywny, obojêtne staje siê czy
zak³adaj¹ go dwaj mê¿czyni czy
dwie kobiety, zreszt¹ coraz czêciej
jest to mo¿liwe, bo zalegalizowane. Wiara, Koció³, staj¹ siê, a raczej ju¿ s¹, przestarza³e, niemodne
i g³upie. Dla natchnionych owieceniow¹ ideologi¹, s¹ one ci¹gle na
tej samej pozycji redniowiecznego mylenia. Kto odrzuca Boga i
Koció³, uwalnia siê od wszelkich
nierozumnych przes¹dów, czyni¹c
swój umys³ czystszym, ten potrafi
lepiej rozumieæ wiat. To wszystko wynika z tego, ¿e cz³owiek zaczyna traciæ w sobie co boskiego,
co sprawia ¿e zapomina o swojej
prawdziwej godnoci ludzkiej, o
jego zadaniu i obowi¹zkach. Dementuj¹c Boga jako Stwórcê i Przyczynê wszystkiego co istnieje, stajemy siê nie stworzeniem ale czystym przypadkiem, które anuluje
wszelki porz¹dek rzeczy i funduje
naj³atwiejsze czyli Róbta co chceta - skutkiem czego jest chaos.
Je¿eli nasza kultura bêdzie pozbawiona religii i tradycji od niej
pochodz¹cych, co nas jeszcze mo¿e
³¹czyæ razem w jak¹kolwiek wspólnotê? Je¿eli zabraknie nam tego
fundamentu, to wtedy to, co nazywamy wspólnot¹ stanie siê jednym zbiorem samych egoistów.
St¹d wynika, ¿e usuwaj¹c te wielkie idea³y bêdziemy pozbawieni
godnoci naszego cz³owieczeñstwa, które prowadzi jedynie do
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zniszczenia tego, co jest najwiêksze i najszlachetniejsze w naturze
cz³owieka, obrazu i podobieñstwa
Bo¿ego.
Przychodz¹ mi na myl przepiêkne s³owa psalmu 8:  Czym jest
cz³owiek, o Bo¿e, ¿e o nim pamiêtasz, i czym syn cz³owieczy, ¿e siê
nim zajmujesz? Uczyni³e go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwa³¹ i czci¹ go uwieñczy³e. Obdarzy³e go w³adz¹ nad dzie³ami r¹k Twoich; z³o¿y³e wszystko pod jego stopy., Otó¿ my, ludzie, nie jestemy jakim przypadkiem, ale zamiarem Bo¿ym. Bycie
cz³owiekiem oznacza byæ podobnym na samego Stworzyciela, na
jego wielkoæ i wiêtoæ. Stwórca
wiata, uniós³ nas ponad wszelkie
stworzenia, daj¹c nam w³adzê nad
wszystkim co istnieje i uczyni³ nas
w³asnymi dzieæmi, daj¹c nam za
zadanie realizowania naszego cz³owieczeñstwa, upodobniaj¹c je coraz bardziej do Jego boskiej osoby.
Otó¿ dlatego Koció³ wzywa nas do
wiêtoci, czyli do takiego stanu
¿ycia, który potrafi zmieniæ nie tylko nasz¹ postawê, ale jak najbardziej spo³eczeñstwo, w którym
¿yjemy, funduj¹c zarazem mocne
filary kultury chrzecijañskiej.
Wiem, ¿e ¿ycie wiête mo¿e odstraszaæ, tym bardziej, gdy myl¹c
o skutkach ¿ycia wiêtego,
przychodz¹ do namys³u: wyrzeczenia, sta³e cierpienia, niechêæ do
wiata itd., itp. Bycie wiêtym,

wydaje siê nierealne, zarezerwowane tylko dla fanatyków, dla
osób z nadprzyrodzon¹ si³¹ i jak
najbardziej dla osób duchownych.
Wcale tak nie jest! Ka¿dy jest powo³any do wiêtoci. wiêtoæ, nie
nale¿y wy³¹cznie do nas zakonników, ale te¿ i dla wieckich. Ka¿dy w swoim w³asnym stanie musi
i mo¿e byæ wiêtym!
Mo¿na zapytaæ: jak mogê uzyskaæ wiêtoæ, skoro mam tyle
spraw, pracê, rodzinê? Nie mo¿na
siê przecie¿ zamkn¹æ w domu i modliæ siê nieustannie, by³oby to przecie¿ g³upie i nierozwa¿ne. Jednak
wiêtoæ nie jest czym, co oddziela od innych, od aktywnoci spo³ecznej, od rodziny, ale daje mo¿liwoæ do lepszego wykonania podjêtych siê zadañ. Aby zostaæ wiêtym, wcale nie trzeba zmieniaæ ani
rodowiska, ani miejsca zamieszkania, ani czegokolwiek innego.
Jak mam uzyskaæ t¹ wiêtoæ?
Pytanie, na pierwszy rzut oka, nie
jest zbyt ³atwe i odpowied na nie
mo¿e mieæ przeró¿ne warianty.
Pierwszym krokiem stawia-

RELIGIA
nym na drodze ku wiêtoci to jest
ofiara z nas samych Bogu Ojcu.
Ta ofiara polega na ca³kowitym
zaufaniu i oddaniu wszystkiego,
czym jestemy i co mamy. Aby
byæ wiêtym s¹ potrzebne dwie
rzeczy: ³aska pochodz¹ca od Boga
i nasza wola. Gdyby Bóg nie
udzieli³by nam swojej ³aski, wiêtoæ by³aby czym niemo¿liwym.
wiêtoæ by³aby te¿ niemo¿liwa
bez naszej woli, bo Bóg nikogo
nie zmusza na si³ê. £aska pochodz¹ca z góry, nigdy nas nie opuszcza, bo Bo¿¹ wol¹ jest, aby ka¿dy uzyska³ wiêtoæ. Gorzej jest
z nasz¹ wol¹, bo czasami mamy
j¹ nieuporz¹dkowan¹ i przeciwstawn¹ do stanu doskona³oci.
Dlatego pierwszym krokiem na
drodze do wiêtoci jest oddanie
naszej woli Bogu.
Oddaj¹c nasze ¿ycie, nasz¹
wolê, wszystko czym jestemy i co
mamy, nic nam nie pozostaje jak
tylko znienawidziæ ka¿dy rodzaj
grzechu. Staraæ siê ¿yæ ci¹gle w
³asce uwiêcaj¹cej, unikaj¹c nie
tylko grzechów ciê¿kich, ale te¿ i
tych powszednich. Zgadzam siê ¿e
nie jest to zbyt ³atwe ale uczestnicz¹c w mszy wiêtej i przyjmuj¹c
chleb eucharystyczny czyli komuniê wiêt¹, w miarê mo¿liwoci codziennie, Chrystus Pan udzieli nam
³aski i pomocy potrzebnej, do wytrwania w tym postanowieniu. Na
koniec trzeba przyj¹æ postawê mi³oci do naszych blinich, na wzór
Jezusa, czyni¹c dzie³a mi³osierdzia
wzglêdem innych.
Kochany Bracie i Siostro, postêpuj¹c t¹ drog¹, uczynimy wiat
piêkniejszym i doskonalszym, a
najwiêksz¹ zap³at¹, która bêdzie
nam dana, to ¿ycie wieczne, pe³ne radoci i pokoju. Warto jest
spróbowaæ i zaryzykowaæ, bo tak
czyni¹c, damy dla naszego spo³eczeñstwa, tak spragnionego i utêsknionego, Boga, który jest ród³em mi³oci.
Szczêæ Bo¿e!
Rajmund Juro³ajæ,
zakonnik FSMI

Dlaczego Kresowiacy
s¹ bezpañstwowcami?
Wilno, Grodno, Lwów  miasta by³ej Rzeczypospolitej Polskiej. Dzi le¿¹ w ró¿nych pañstwa, a jednak ³¹czy ich wiele.
Po pierwsze ró¿norodnoæ jêzyków. Polacy mieszkaj¹cy w Wilnie i na Wileñszczynie, od dzieciñstwa znaj¹ trzy jêzyki:
polski, litewski i rosyjski. Mieszkañcy Grodna: polski, bia³oruski i rosyjski, a Lwowa: polski, ukraiñski i rosyjski.
Po drugie kultura i tradycje, jakie s¹ przekazywane w domach
zazwyczaj s¹ polskie, ale z odrobin¹ mieszanki innych narodów. Specyficzny charakter ma te¿ religia tych okolic, obok siebie stoj¹ kocio³y, cerkwie i synagogi. Mieszanka kultur na terenach Kresów
spowodowa³a odrêbnoæ narodow¹ mieszkaj¹cych tam Polaków od
rodaków w Polsce, a zw³aszcza od Litwinów, Bia³orusinów i Ukraiñców. Ta odrêbnoæ jest spowodowana utrat¹ Ojczyzny. Na kresach
czas siê zatrzyma³ w dwudziestoleciu miêdzywojennym, a Polska ju¿
dawno nale¿y do krajów zachodnich, gdzie wartoci takie jaki Bóg,
Honor i Ojczyzna s¹ zapomniane, za dla Kresowiaków nadal s¹
aktualne, tylko o jak¹ Ojczyznê tu chodzi? Przecie¿ nie bêdziemy
broniæ krajów, w których jestemy obcy. W Polsce mówi¹, ¿e jestemy Ruscy, a w pañstwach, w których mieszkamy jestemy Lenkais lub Palakami. Gdzie wiêc jest nasza Ojczyzna? Czy jednak
jestemy faktycznie bezpañstwowcami? Nie jestemy, chocia¿ wszyscy na oko³o traktuj¹ nas za najedców, my nimi nie jestemy. Od
wieków nasi pradziadkowie mieszkali na tych terenach, gdzie teraz
my mieszkamy. Te ziemie nale¿¹ do Kresowiaków. Mieszanka kultur
i jêzyków wy³oni³a nowe odrêbne spo³eczeñstwo, które ró¿ni siê od
zachodniego i wschodniego, i bêdziemy broniæ naszych ma³ych Ojczyzn: Wilna, Grodna i Lwowa.
Katarzyna Biersztañska

Podró¿ do wiata bajek
Styczniowy poniedzia³ek w Szkole redniej im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach. Dla uczniów klas pocz¹tkowych rozpocz¹³ siê nieco inaczej ni¿ zwykle.
18 stycznia dzwonek zadzwoni³ nie na lekcje, a na przedstawienie pt.
O dwóch takich, co ukradli ksiê¿yc, wystawione przez studio teatralne z Krakowa ART  Re, nad którym opiekê sprawuje Zygmunt Malikiewicz.
Muzyczne przedstawienie oparte na powieci Kornela Makuszyñskiego, a wystawione wed³ug scenariusza Joanny Ostowskiej, stworzy³o dzieciakom atmosferê nauki i rozrywki, wywo³a³o mnóstwo artystycznych
wra¿eñ. W ci¹gu 40 minut m³odzi widzowie podziwiali maski, artyzm
aktorów: Elizy Sagatowskiej i Moniki Ziêtek, które co chwilê wciela³y
siê w coraz to nowe postacie. M³odzi widzowie tak¿e sami mieli okazjê
wzi¹æ udzia³ w spektaklu.
Studio teatralne ART  Re goci³o w Dziewieniszkach ju¿ po raz
trzeci i za ka¿dym razem przysparza swoim widzom, szczególnie tym
najm³odszym, wiele mi³ych i niezapomnianych wra¿eñ.
Bo¿ena Tyczyno
Styczeñ 2010
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SPORT
Za³o¿yli w³asny klub sportowy, teraz graj¹ w turnieju Eurobasket.lt.

BC ALÈININKAI
WALCZY DO KOÑCA
Wed³ug Encyklopedii PWN 
koszykówka, to gra zespo³owa dla
2 dru¿yn, a ka¿da ma po 5 zawodników. Sport ten polega na zdobyciu wiêkszej liczby punktów od
przeciwnika, przez umieszczanie

tów do kolejnych instytucji i stanie w kolejkach w ró¿nych urzêdach pañstwowych mo¿e zniechêciæ ka¿dego, lecz m³odzi sportowcy nie poddali siê. Z pomoc¹ samorz¹du rejonu solecznickiego,

jak te¿ i samych mieszkañców
miasta, którzy dobrowolnie przeznaczali 2 procenty od podatku dochodowego na konto BC Salcininkai, m³odzi ludzie otrzymali
tak potrzebne pieni¹dze na realizacjê swoich pomys³ów.
pi³ki w koszu. Jednak dla mieszkañców naszego rejonu to nie tylko sport, ale co wiêcej. Grupa m³odych osób, kochaj¹cych tê dyscyplinê sportu, postanowi³a za³o¿yæ
klub sportowy BC Salcininkai i
w jego barwach uczestniczyæ w
zawodach sportowych nie tylko w
rejonie solecznickim, jak te¿ i w
turnieju ogólnolitewskim Eurobasket.lt.
Inicjatorami za³o¿enia BC
Salcininkai byli najstarsi zawodnicy klubu, Wadim Zinkiewicz i
Arturas Danielus. Zaprosili oni
najlepszych koszykarzy z rejonu
solecznickiego i postanowili dzia³aæ. ¯eby ich klub sportowy zaistnia³ musieli pokonaæ bariery biurokratyczne. Noszenie dokumen-
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ZPL
- Prosilimy o przekazanie tych
2 procentów swoich rodziców 
mówi Darek Barkowski, jeden z najm³odszych zawodników.  Uzbiera³a siê ca³kiem pokana suma. Dziêki tym pieni¹dzom mo¿emy uczestniczyæ w ró¿nych turniejach  kontynuuje Darek.
Uczestnictwo w turnieju Eurobasket.lt nie jest tanie. Ka¿da z dru¿yn, a jest ich 22, musia³a zap³aciæ
3000 litów. Pieni¹dze te s¹ przeznaczone na op³acanie sêdziów i dojazd
do miejsca rozgrywek.
- Za³o¿ylimy klub z myl¹ o popularyzacji zdrowego trybu ¿ycia i
koszykówki w naszym miecie i
okolicy. Jest to te¿ dobr¹ reklam¹
naszego rejonu  mówi Darek Barkowski.
Zawodnicy graj¹ z ró¿nymi dru¿ynami z ca³ej Litwy. Niektóre z
nich w ogóle nie wiedz¹, gdzie le¿¹
Soleczniki, wiêc idea reklamowania
rejonu w pe³ni sprawdzi³a siê.
Mêcz¹ce treningi, które odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu w sali
sportowej Gimnazjum Tysi¹clecia
Litwy, zaczynaj¹ przynosiæ oczekiwane wyniki. M³odzi sportowcy
wygrali po³owê z zagranych meczy.
Jak przyznaje Darek, pocz¹tki by³y
dosyæ trudne. Dla niektórych graczy
jest to pierwszy turniej na tak wysokim poziomie. W rejonie solecznickim dru¿yny s¹ s³absze. Jednak nasi
zawodnicy s¹ dobrej myli i nie trac¹
nadziei. Ich kondycja fizyczna jest
coraz lepsza, ponadto z pomoc¹ wiernych kibiców, którzy t³umnie przychodz¹ dopingowaæ swoj¹ dru¿ynê,
sportowcy maj¹ nadziejê zaj¹æ szóste miejsce w grupie i trafiæ do drugiej tury rozgrywek.
- Choæ zdajemy sobie sprawê z
tego, ¿e nie bêdzie to ³atwym zadaniem - uczciwie przyznaj¹.
Konkurencyjne dru¿yny maj¹
wyszkolonych trenerów, bardziej
dowiadczonych zawodników, lecz
jak podkrela Darek Barkowski, zawodnicy BC Salcininkai bêd¹
walczyæ do koñca.
Z. Palewicz Junior
Fot. Internet

ZWI¥ZEK POLAKÓW NA LITWIE
STRUKTURA SOLECZNICKIEGO
ODDZIA£U REJONOWEGO
ZWI¥ZKU POLAKÓW NA LITWIE
PREZES  Zdzis³aw Palewicz
VICEPREZES  Mariola Pieszko
VICEPREZES  Grzegorz Jurgo

KOMISJA REWIZYJNA:
Regina Soko³owicz
Jan Ma¿ejko
Genadij Tiewiel

SOLECZNICKI ODDZIA£ REJONOWY ZPL (Ci¹g dalszy)
PREZESI KÓ£
Nazwa ko³a

Prezes

Bia³a Waka

Genadij Baranowicz

Wersoka

Renata Junda

Przedszkole Bajka

Jolanta Krupowies

Rudnia

Alina Niewierkiewicz

Jurgielany

Lena Bicic

Dajnowa

Lucija Matujzo

Dom Dziecka w Solecznikach

Antoni  Edward Jankowski

Turgiele

Wojciech Jurgielewicz

Sosnówka w Czu¿akampiach

Eugeniusz Suckiel

Zawiszañce

Irina Dawlidowicz

Szko³a rednia im. A.Krepsztul
w Butrymañcach

Anna Jasiñska

Stra¿ po¿arna

Jan Wilkaniec

Trybañce

Nijolia Bilinskaja

Koniuchy

Antoni Wier¿yñski

Gimnazjum w Ejszyszkach

Marzenia Juchniewicz

Jaszuny

Regina Tietianiec

Gierwiszki

Jolanta Kaniuszenienie

Biblioteka

Maria Stefanowicz

Kamionka

Jan Mi³oszewicz

Studenci

Grzegorz Jurgo

Wilkiszki

Halina Wojszwi³o

Kwadrat

Stanis³aw Kupcze³ajæ

Solczanie

Regina Soko³owicz

Koleniki

Danuta Wibik

Miasto Soleczniki

Tadeusz Romanowski
Styczeñ 2010

Soleczniki

15

ROZMAITOCI
Historie z pomników w regionie
Podczas okupacji Niemcy spacyfikowali wsie Gajdzie i Kiernowo oraz folwark Bo¿arana

Tam nie by³o ju¿ ¿ywych, tylko pal¹ce siê domy...

ISSN 2029-3070

W ma³ej wioseczce Gajdzie (po³o¿onej w Puszczy Rudnickiej), o której istnieniu pamiêta niewiele osób, wznosi siê dzisiaj jedynie pomnik pamiêci
pomordowanych przez hitlerowców ludzi. Trudno
zreszt¹ to nazwaæ pomnikiem. S¹ to dwie ciany o
d³ugoci 5-6 metrów i le¿¹cy na nich wielki kamienny g³az. Pomnik zosta³ ustawiony w 40. rocznicê
zag³ady, przez ówczesne w³adze radzieckie. By³ otwierany
z wielk¹ pomp¹. Na monumencie umieszczono tablicê z nazwiskami pomordowanych.
Przed kilkoma laty tablica z
kolorowego metalu pad³a jednak ³upem z³odziei. Kto nieznany przymocowa³ na cianie
katolicki krzy¿ na czeæ pamiêci pomordowanych mieszkañców Gajd.
- W przededniu 9 kwietnia 1944 roku do pobliskich
Kiedarañc przyby³ poci¹g pancerny z ¿o³nierzami z
Jaszun i dwiema tankietkami. W³anie ci ¿o³nierze wyruszyli do po³o¿onej w Puszczy Rudnickiej wsi. Okr¹¿yli j¹ oraz wystawili warty w obawie przed partyzantami. W przededniu tragedii partyzanci przechodzili
przez nasz dziedziniec do swojego baraku, znajduj¹cego siê oko³o 2 kilometrów od naszego domu. Mymy z nimi nie walczyli, a oni nie ruszyli nas. Po pó³
godziny us³yszelimy pukanie do drzwi. Otworzylimy, do domu wesz³o dwóch ¿o³nierzy - jeden w mundurze niemieckim, drugi - w litewskim. Dobrze mówili po polsku. Poprosili o wódkê, której zreszt¹ nie
mielimy. Wtedy poprosili po szklance mleka, ojciec
im da³. Wypili i poszli. Mylê, ¿e to byli ledz¹cy partyzantów zwiadowcy  wspomina Kazimierz Raczko
wiadek okupacyjnej tragedii.
Pan Kazimierz doskonale pamiêta tamten dzieñ - 9
kwietnia. W domu oprócz niego byli jeszcze ojciec,
matka i m³odszy brat.
- Nasz¹ posiad³oæ od Gajd zas³ania³ las. Rano,
kiedy jeszcze spalimy, us³yszelimy strza³y. Niemieccy ¿o³nierze ostrzeliwali folwark Bo¿arana - Gumbie.
Wybieg³em zobaczyæ, co siê dzieje, i zaleg³em w krzakach przed polem. Z folwarku przez pole ¿o³nierze
MIESIÊCZNIK SOLECZNIKI
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Wydawca:
Solecznicki Oddzia³ Rejonowy
Zwi¹zku Polaków na Litwie

Soleczniki

16

szli w stronê Gajd. Wypêdzali wszystkich mieszkañców z domów. Z tankietki wystrzelono w kierunku
domu Romualda Godlijewskiego, zabudowania od
razu stanê³y w ogniu. Widzia³em to wszystko na odleg³oæ. W obawie, ¿e zostanê dostrze¿ony, po pewnym
czasie uciek³em do domu  przyznaje Kazimierz Raczko. - U nas chowa³a siê te¿ rodzina s¹siada Staszewskiego. Ko³o domu spotka³em
dwóch partyzantów. Zapytali, co
siê dzieje. Odpar³em: Wy z broni¹ i nie wiecie, to co ja mogê
wiedzieæ. Powiedzieli, ¿e pójd¹
do oddzia³u i sprowadz¹ pomoc.
Kiedy wrócili z posi³kami,
spalone by³y nie tylko Gajdzie, ale
i folwark Bo¿arana - Gumbie.
W³anie od partyzantów pan Kazimierz z rodzin¹ dowiedzieli siê,
¿e wioski zosta³y spalone, ludzi za wymordowano.
- Poszed³em tam i ujrza³em te okropieñstwa. W
Gajdziach spotka³em Romualda Godlijewskiego, którego rodzinê spotka³a tak okrutna mieræ. W Gumbiach
Niemcy zabili wszystkich mieszkañców, zbiec zdo³a³
tylko Stanis³aw Bogdan oraz jego córka Jadwiga, ale
oboje byli ranni. Póniej Bogdan opowiada³, ¿e mieszkañców folwarku spêdzono do domu Pukiela i wymordowano. Nie zabili pocz¹tkowo rosyjskich uciekinierów, mieszkaj¹cych w folwarku, ale póniej wrócili i rozstrzelali ich tak¿e. Folwark natomiast puszczono z dymem. By³em te¿ w Gumbiach, ale tam nie
by³o ju¿ ¿ywych, tylko pal¹ce siê domy. W pierwszym
dniu Wielkanocy Niemcy zaatakowali Kiernowo zabijaj¹c tamtejszych mieszkañców. Nie wiadomo za co
pacyfikowano wsie. Mo¿e za to, ¿e czêæ mieszkañców Gajd i Kiernowa do³¹czy³a do partyzanki radzieckiej. Tak czy owak, dooko³a kolonii, gdzie mieszka³a moja rodzina, zniszczono wszystkie wiêksze miejscowoci - Gajdzie, Kiernowo i folwark Bo¿arana 
opowiada Kazimierz Raczko.
Miejmy nadziejê, ¿e pomnikiem we wsi Gajdzie
zainteresuj¹ siê w³adze rejonu solecznickiego i godnie upamiêtni¹ niewinne ofiary nazistowskiego - niemieckiego re¿imu.
Andrzej Ko³osowski
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LT-17116 Soleczniki
tel.: +370 662 83 499
e-mail: soleczniki@wp.pl
Nak³ad: 1500

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.

