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SŁOWO WSTĘPNE
Szanowni Państwo,
Listopad nie jest miesiącem zwykłym. Na zawsze
wyrył ślad w sercu każdego Polaka jako okres, który
po 123 latach niewoli przywrócił Polsce wolność,
a walczącym za jej niepodległość ̶ wiarę w swój
naród, godność i miano obywatela Niepodległej Rzeczypospolitej Polski.
My, mieszkający w rejonie solecznickim, jesteśmy
Polakami i, cytując Dmowskiego, mamy obowiązki polskie, dlatego pełni patriotyzmu obchodziliśmy
kolejną, 98. już, rocznicę Dnia Niepodległości Polski
w Solecznikach, Jaszunach czy Białej Wace, w szkole
czy w sali imprez.
Powaga tego święta skłania nas ku refleksji nad
sensem bycia jednym, zgodnym, kierującym się szacunkiem wobec siebie samych i innych narodem, który
zawsze opowiada się po stronie prawdy, wiary katolickiej i pokoju. Jest to zadanie niełatwe i w życiu codziennym trudno jest mu sprostać. Pomimo
to spróbujmy wytrwać. Spróbujmy lepiej pielęgnować nasz ojczysty język, spróbujmy szerzej się
zainteresować bogatym skarbcem polskiej kultury, spróbujmy bardziej dokładnie przyjrzeć się
tradycjom, a odnajdziemy tu, na ojczystej ziemi, wszystko to, czego szukamy i do czego tęsknimy
w Macierzy.
Niech Niepodległa Polska będzie dla nas nie tylko ojczyzną ducha i ostoją tożsamości narodowej, ale też inspiracją do bycia coraz lepszym Polakiem.
Zdzisław Palewicz,
prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie
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Współpraca starostwa i mieszkańców –
receptą na rozwój gminy
Rozmowa ze starostą gminy jaszuńskiej Zofią Griaznową
Jak Pani pojmuje dziś rolę i znaczenie mieszkańców, sektora biznesowego, organizacji pozarządowych
w życiu społecznym?
Powiedziałabym, że współpraca
starostwa i społeczności gminy jest
najważniejsza, gdyż jest to działanie
na rzecz dobra wspólnego. Rolą społeczności, organizacji pozarządowych
jest między innymi artykułowanie
swoich poglądów i potrzeb. Uważam,
że tworzenie w gminie sołectw było
doskonałym narzędziem w budowaniu
współpracy pomiędzy mieszkańcami
a władzą lokalną. Dodam, że w gminie
jaszuńskiej taka praktyka była zaczerpnięta na przykładzie doświadczeń gmin
z Polski jeszcze wcześniej niż zastosowano to na poziomie ustawodawczym
na Litwie. Poprzez sołtysów jesteśmy
bliżej mieszkańców, a taki kontakt
sprzyja szybszemu rozwiązywaniu problemów. Sołtysi pełnią również funkcję
doradczą i organizacyjną. To ogromny
potencjał.
Co należałoby jeszcze zrobić, aby
współpraca społeczności z samorządem cieszyła się większym zaufaniem
obywateli?
Uważam, że samorząd rejonu solecznickiego jest otwarty na każdą
propozycję mieszkańców i zawsze jest
gotowy do współpracy. Rzecz jasna, że
musi być podłoże finansowe, chociażby na tak małe rzeczy jak spotkania
lokalne. Cieszę się, że przy organizacji
imprez kulturalnych, spotkań możemy
liczyć nie tylko na wsparcie samorządu, ale też miejscowych przedsiębiorców. Mianowicie dzięki obopólnemu
wsparciu samorządu i przedsiębiorców
organizujemy wyjazdy dla najbardziej
aktywnych mieszkańców gminy na
wymianę doświadczeń z partnerami
w Polsce, kolonii dla dzieci i młodzieży, wyjazdy zespołu „Znad Mereczanki” na koncerty za granicą. Trudno sobie wyobrazić życie gminy bez udziału
w nim takich przedsiębiorstw jak „Po-

livektris”, „Actas”, „Polywood”, „Trinitronas”, „Seltanas”, a także przedsiębiorców indywidualnych – Henryka
Tomaszewicza, Wiktora Borysionka,
Swietłany i Jurija Markowych, Władysława Biernata, rolników Andrzeja
Szostaka i Ryszarda Szostaka. Boję
się kogoś pominąć, bo tę współpracę
oceniam bardzo wysoko i jestem za nią
niezmiernie wdzięczna.
Nieodłącznym elementem takiej
współpracy są też gminy partnerskie
w Polsce.
Jak najbardziej! To dzięki nim
mamy okazję nie tylko dzielić się
doświadczeniami w zakresie działalności samorządowej, ale też
w dziedzinie oświaty, kultury, sportu. Częstokroć takie wyjazdy nas nic
nie kosztują, bo wydatki pokrywa
strona zapraszająca. Lista naszych
samorządów partnerskich jest szczególnie długa – Tarnowo Podgórne,
Żnin, Bobolice, Kurzętnik, Reszel,
Boćki, Zbójna, Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, pa-

rafia NMP w Częstochowie. Cieszę,
że zawsze mogę liczyć na wsparcie
swoich przyjaciół z Polski.
Gmina jaszuńska jest duża terytorialnie i zróżnicowana pod względem narodowościowym. Często się
mówi, że „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”. Czy rzeczywiście to
stwierdzenie ma przełożenie na życie
codzienne?
Uważam, że bez wzajemnego zrozumienia, zgody i współpracy nie jest
możliwa realizacja przyjętych planów
i zamierzeń. Spory, waśnie i konflikty
w relacjach międzyludzkich prowadzą
tylko do porażki. Dla nas wszystkich
największym osiągnięciem oraz celem
działania powinno być dobro gminy
i jej mieszkańców. Dobra współpraca między władzą samorządową
i mieszkańcami daje gwarancję stabilności i sukcesu. W tym miejscu
chciałbym serdecznie podziękować
przede wszystkim merowi rejonu
solecznickiego Zdzisławowi Palewiczowi, radnym, dyrektorowi adminiListopad 2016
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stracji samorządu Józefowi Rybakowi
za bardzo dobrą współpracę, zrozumienie potrzeb gminy. Podziękowania chciałbym również skierować do
całej społeczności gminy jaszuńskiej
za ogromne zrozumienie oraz za to, że
wspierali nasze działania w każdym
momencie. Bez dobrej współpracy
i wsparcia mieszkańców niemożliwe
byłoby zrealizowanie tak wielu przedsięwzięć. Doskonałym przykładem dobrej współpracy jest nasza coroczna
impreza „Spotkania u Balińskich” –
tworzona wspólnie z mieszkańcami,
będąca okazją do podziękowania za
pomoc i wsparcie najbardziej aktywnym mieszkańcom gminy, sołtysom,
przedsiębiorcom, uhonorowania gospodarzy najładniejszych zagród,
dzięki którym nasza gmina wygląda
schludnie i pięknie, a także odznaczenia rodzin, które dobrze wychowały
dostojne młode pokolenie – dzieci,

które są chlubą gminy. „Spotkania
u Balińskich” - to też możliwość
wspólnej dobrej zabawy.
Jest Pani doświadczonym samorządowcem, który nie boi się wyzwań,
poświęca wiele czasu na służbę na
rzecz gminy i jej mieszkańców. Jak
bardzo te lata pracy samorządowej,
kontakty w środowisku lokalnym,
biznesowym i takie zwyczajne międzyludzkie relacje są Pani pomocne?
Społeczeństwo naszej gminy traktuję jak swoją drugą rodzinę. Moją
misją życiową jest i będzie służba dla
dobra mieszkańców. Codzienne, zwyczajne relacje międzyludzkie dają mi
siłę i zapał do dalszej wytężonej pracy.
Natomiast całe swoje doświadczenie,
a także moje służbowe i prywatne kontakty w środowiskach lokalnych i biznesowych są dla mnie bardzo pomocne
w realizacji wszystkich działań zmie-

rzających do rozwoju gminy i poprawy
życia jej mieszkańców.
To, co Pani mówi napawa nadzieją. Jakie ma Pani propozycje na
przyszłość?
Nie będę ukrywać, że niezadługo
zamierzam opuścić stanowisko starosty
i wyjść, jak to się popularnie mówi, na
zasłużony odpoczynek. Dla swojego
następcy najbardziej właśnie życzyłabym dobrej współpracy z mieszkańcami, partnerami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi. W pracy
starosty najważniejszy jest kontakt
z ludźmi – bez wyniosłości, na równych, drużynowo. Na razie w każdy
swój dzień bycia na stanowisku starosty
wkładam wielkie wymagania względem siebie, starając się być jednym
z budowniczych lepszego jutra Jaszun.
Rozmawiała Irena Kołosowska

Obchody 11 listopada w Solecznikach
Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe,
obchodzone co roku 11 listopada. Oczywistym więc jest fakt
upamiętnienia kolejnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości również w Solecznikach,
gdzie Polacy stanowią blisko 80
proc. mieszkańców.

U

roczysta akademia z okazji 98.
rocznicy odzyskania przez Naród
Polski niepodległego bytu państwowego odbyła się w Centrum Kultury.
W obchodach wzięli udział mer rejonu
solecznickiego, prezes Solecznickiego
Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie Zdzisław Palewicz, dyrektor administracji samorządu Józef
Rybak, ksiądz Szymon Wikło, radni
samorządu rejonu solecznickiego oraz
delegacja Związku Nauczycielstwa
Polskiego z Polski.
Zebranych gorąco powitał mer rejonu solecznickiego, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku
Polaków na Litwie Zdzisław Palewicz,
który przypomniał, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie
jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować.
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- W imieniu Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków
na Litwie, Rady i Zarządu tej organizacji, serdecznie wszystkich witam,
w szczególności przyjemnie mi jest
witać księdza Szymona Wikło, przyjaciół z organizacji nauczycielstwa polskiego na czele z prezesem Adamem
Zygmuntem. Cieszę się, że państwo
przyjęliście zaproszenie. Jesteśmy razem w tym szczególnym dniu, dniu
bardzo ważnym dla każdego Polaka.
Dzisiaj cała Polska i cały naród polski
obchodzi największe święto – Dzień
Niepodległości tego państwa, do którego w jakiś sposób należymy. Przyj-

mijcie szczere pozdrowienia z okazji
Święta Niepodległości Polski, naszej
drugiej Ojczyzny. To jest święto całego
narodu polskiego. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie - powiedział
Zdzisław Palewicz.
W dniu polskiego święta narodowego na solecznickiej scenie wystąpił
zespół pieśni i tańca „Solczanie” i zespół „Art of Music”. Jak i przystało na
okazję, w repertuarze zespołów znalazło się wiele pieśni patriotycznych, co
zapewne przyczyniło się do głębszego
przeżywania tych uroczystych chwil.
Irena Kołosowska

ZPL

Jak obchodziliśmy
Dzień Niepodległości Polski?
BUTRYMAŃCE
9 listopada w przededniu Dnia Niepodległości Polski w ramach współpracy trzech placówek: Gimnazjum im.
A. Krepsztul w Butrymańcach, Sali
Imprez w Janczunach oraz Uniwersalnego Wielofunkcyjnego Centrum
w Janczunach odbyło się patriotyczne
święto, poświęcone obchodom 11 Listopada 1918 r.
Poprzez piosenki, wiersze i tańce
ludowe uczniowie przekazali nie tylko
cały urok naszej ojczystej mowy i jej
tradycje, lecz też tak ważne dla każdego
Polaka wartości, takie jak pielęgnowanie języka ojczystego, polskie tradycje
i obyczaje.
Święto swą obecnością zaszczycili
honorowi goście: wicemer samorządu
rejonu solecznickiego Jadwiga Sinkiewicz, radny samorządu rejonu solecznickiego Tadeusz Rudzis, starosta
gminy butrymańskiej Wanda Bielska,
dyrektor Gimnazjum im. A. Krepsztul
w Butrymańcach, przewodnicząca Centrum Społeczności w Butrymańcach
Teresa Sawiel, wicedyrektor Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
Maria Ładziato.

Wesołej, patriotycznej nuty dodał
występ zespołu „Art of Music”.
Diana Jezulewicz,
prezes koła w Janczunach
Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie

SOLECZNIKI
Uroczystym apelem w auli gimnazjum w otoczeniu gości z Polski,
delegacji Związku Nauczycielstwa

Polskiego, harcerze oraz społeczność
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego
uczciła Święto Niepodległości Polski. Kolejnym punktem tego ważnego
dnia było złożenie wieńców i zapalenie zniczy w imieniu społeczności
gimnazjum na uroczystościach na wileńskiej Rossie. Po południu 8 Solecznicka Drużyna Harcerek „Zodiak” i 7
Solecznicka Drużyna Harcerzy „Step”
wraz z młodzieżą koła Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL przy
gimnazjum oraz wszystkimi chętny-
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mi wyruszyła ulicami Solecznik na
cmentarz, by oddać hołd poległym
żołnierzom AK. Podczas patriotycznej akcji uczestnicy pochodu śpiewali
patriotyczne pieśni, niosąc biało-czerwone flagi oraz wieniec.

BIAŁA WAKA
Mieszkańcy Białej Waki Święto Niepodległości Polski uroczyście
obchodzili 13 listopada. Świętu towarzyszyły patriotyczne piosenki zespołu pieśni i tańca „Solczanie” oraz
zespołu „Art of Music”. 11 listopada
białowacka młodzież TG „Sokół”
wzięła udział w uroczystościach Dnia
Niepodległości na Rossie, gdzie złożyła kwiaty przy Mauzoleum „Matki
i Serca Syna”.
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DZIEWIENISZKI
Uroczysta akademia Święta Niepodległości Polski w Dziewieniszkach
odbyła się 13 listopada. Rozpoczął ją
wymowny taniec uczniów Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach, ukazujący historię Państwa
Polskiego.
Następnie staraniami pani Danuty Sobol, prezesa koła ZPL w Dziewieniszkach, został zaprezentowany
krótki film, przedstawiający historię
uzyskania niepodległości. Dla licznie
zebranych mieszkańców Dziewieniszek wystąpił zespół „Ejszyszczanie”.
Do organizacji święta dołączyły też
koła ZPL w Milkunach i Jurgielanach.
Święto Niepodległości Polski obchodzono też w Gimnazjum im. A.

Mickiewicza, a harcerze i młodzież
wzięli udział w obchodach Dnia Niepodległości na Rossie.

JASZUNY
11 listopada z okazji Dnia Niepodległości w pałacu Balińskich w Jaszunach odbył się koncert Gąsawskiej
Orkiestry Dętej „Pałuki”. Występ orkiestry był możliwy dzięki partnerom
ze Żnina. Do Jaszun zawitał też wicestarosta powiatu Żnińskiego Andrzej
Hłond. W części pierwszej koncertu
jaszunianie usłyszeli znane wszystkim
melodie patriotyczne, w następnej –
melodie ze znanych polskich filmów.
Gąsawska orkiestra wystąpiła również
w na uroczystym apelu w Gimnazjum
im. M. Balińskiego w Jaszunach, który

ZPL
w patriotycznym duchu przygotowali uczniowie klas 5, 7, II G i III G pod
kierunkiem polonistek Krystyny Turkot
i Wioletty Michalkiewicz. Uczniowie
przedstawili niektóre karty historii Polski oraz recytacje wybranych wierszy.
Uroczystość wzbogacił chór chłopców,
który zaśpiewał piękne pieśni patriotyczne, przygotowane przez nauczycielkę
muzyki Czesławę Nakrewicz.
Święto Niepodległości w Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
jak co roku było poprzedzone konkursem wiedzy o Polsce, podzielonym
na 2 etapy.W pierwszym etapie grupa
uczniów klas 5-8 z nauczycielkami
Andżełą Dajlidko i Krystyną Karpicz
odwiedzili miejsca pamięci rejonu solecznickiego oraz orańskiego, gdzie zapalili znicze, w drugim zaś uczniowie
wzięli udział w licznych konkursach,

pokazach i prezentacjach o tematyce
polskiej na poszczególnych szczeblach
wiekowych klas 0-1, 2-5, 6-8, IG-IIIG.

KOLEŚNIKI
Święto Niepodległości w Gimnazjum im. L. Narbutta odbyło się
11 listopada. Akademię przygotowali uczniowie klasy I G, którzy
przedstawili historię odzyskania
niepodległości jako lekcję historii,
która odbyła się w muzeum, gdzie
postacie z portretów opowiedziały
o walkach narodu polskiego o swoją wolność. Podczas przedstawienia
rozbrzmiewały piękne pieśni patriotyczne. Jednym z elementów obchodów tej uroczystości był wyjazd do
Dubicz, gdzie spoczywają żołnierze VI Wileńskiej Brygady AK oraz
żołnierze Zgrupowania AK Puszcza.
W Dubiczach znajduje się także grób

Ludwika Narbutta, patrona szkoły.
Przy grobie patrona oraz żołnierzy

AK młodzież zapaliła znicze i i odmówiła modlitwę.
Dzień Niepodległości obchodzono
też w Szkole–Centrum Wielofunkcyjnym w Wersoce, gdzie najmłodsi uczyli
się patriotyzmu, poznając narodowe
barwy i patriotyczne piosenki.

TURGIELE
Społeczność Gimnazjum im. K.
Brzostowskiego uczciła Dzień Niepodległości Polski uroczystym apelem.
Uczniowie przygotowali artystyczny
program, odgrywając sceny z historii
Polski, recytowali wiersze, śpiewali piosenki. W podniosłej atmosferze
patriotycznego święta zastanawiali się
o potrzebie zachowania tożsamości narodowej i czystości języka ojczystego.
13 listopada obchody Dnia Niepodległości odbyły się też w Turgielskiej Sali
Imprez, gdzie zebranym z okazji święta
pogratulował starosta gminy i prezes
koła ZPL Wojciech Jurgielewicz. Na
scenie zaś wystąpił zespół „Turgielanka”, przestawiając swój program
jubileuszowy oraz patriotyczny.

EJSZYSZKI
W dniu 11 listopada uczniowie
Gimnazjum w Ejszyszkach tradycyj-
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nie już uczestniczyli w obchodach
Dnia Niepodległości na Rossie. Uroczystość zaś dla mieszkańców miasta
Ejszyszki miała miejsce 20 listopada
w Domu Kultury. Podczas koncertu
wystąpili uczniowie klas początkowych pod kierownictwem Jadwigi Leonowicz i Czesławy Romanowskiej.
Występ zespołu „Kwiaty Polskie”
przygotowały panie Żana Bogdewicziene, Elena Matujzo i Anżelika
Walukiewicz. Podczas koncertu wyświetlono zdjęcia zespołu z pobytu
w Macierzy.

KAMIONKA
Mieszkańcy Kamionki obchodzili
Święto Niepodległości Polski 13 listopada. Zebraną społeczność pozdrowił
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starosta gminy Jan Miłoszewicz. Uroczystości rozpoczęto hymnem narodowym. Obchody uświetnił występ przedszkolaków, którzy wyszli na scenę przy
dźwiękach poloneza A-dur F. Chopina.
Zespół pieśni i tańca „Znad Mereczanki” swoimi pieśniami wzmocnił dobry
nastrój widowni, która dała się ponieść
pozytywnym nutom piosenek i wesołym tańcom zespolaków.

DAJNOWA
Przedstawienie historii Państwa
Polskiego, 123 lat niewoli, zakończonej zwycięstwem wolności było motywem przewodnim obchodów Dnia
Niepodległości w Dajnowie. Uczniowie Dajnowskiej Szkoły Podstawowej
z wielkim zaangażowaniem i w duchu

patriotyzmu wystąpili przed zebraną
społecznością starostwa.

PODBORZE
W ramach upamiętnienia 98. rocznicy Niepodległości Polski w Szkole Podstawowej w Podborzu odbyła
się uroczystość pod hasłem „Ta, co
nie zginęła”. Krótką lekcją historii
uczniowie szkoły przypomnieli drogę
do wolności: wierszami i piosenkami
pokazali, jak w duchu patriotyzmu pragną wyrosnąć na prawdziwych Polaków. Uczniowie odwiedzili też groby
poległych żołnierzy Armii Krajowej,
zapalili znicze i złożyli kwiaty.
Przygotowała
Beata Pietkiewicz

SPOŁECZEŃSTWO

Pomoc dla „Solczanki”
od Związku Nauczycielstwa Polskiego
10 listopada br. mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz spotkał się z delegacją Związku
Nauczycielstwa Polskiego na czele z prezesem
Zachodniopomorskiego Okręgu ZNP Adamem Zygmuntem. W skład delegacji weszły także prezes Pomorskiego Okręgu ZNP Elżbieta Markowska i prezes Wielkopolskiego Okręgu ZNP Joanna Wąsala.
Celem spotkania było przekazanie pomocy finansowej dla zespołu pieśni i tańca „Solczanka”,
w przyszłym roku obchodzącym 30-lecie działalności artystycznej.
rzed kilkoma miesiącami zespół zgłosił do ZNP prośbę
o pomoc finansową na zakup butów dla członków zespołu.
- W tym celu ogłosiliśmy w swoich okręgach zbiórkę.
Przyznam, że nie spodziewaliśmy się takiego odgłosu

P

i takiej sumy. W związku z tym jest mi niezmiernie miło
przekazać na ręce mera i kierownictwa zespołu uzbieraną kwotę, a mianowicie 20 tys. złotych – powiedział wręczając merowi szkatułkę z pieniędzmi Adam Zygmunt.
Przekazana kwota była miłą niespodzianką dla uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli Gimnazjum im. Jana
Śniadeckiego w Solecznikach, gdzie działa zespół – dyrektor
Ireny Wolskiej, kierownik Elwiry Uczkuronis, choreograf
Bożeny Daniele.
- Prosiliśmy o pieniądze na buty, teraz niewątpliwie
zostanie nam i na inne rzeczy. Niezmiernie dziękujemy
dzisiaj, a jutro uroczyście podziękujemy Państwu całym
zespołem w szkole – powiedziała Elwira Uczkuronis.
Swoje podziękowania za pomoc dla zespołu, a także za dotychczasowe wsparcie dla placówek oświatowych gościom
z Polski złożył też mer rejonu Zdzisław Palewicz.
Irena Kołosowska
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OŚWIATA

Najlepsza szkoła – Najlepszy
Nauczyciel rejonu solecznickiego

8 listopada br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie zostali nagrodzeni
najlepsi nauczyciele szkół polskich oraz najlepsze szkoły polskie na
Litwie. Ranking opracowało Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” na podstawie wyników egzaminów
maturalnych oraz rekrutacji na studia wyższe. To już 22. edycja konkursu „Najlepsza Szkoła – Najlepszy Nauczyciel”. Wśród zwycięzców
znalazło się 5 szkół i 22 nauczycieli rejonu solecznickiego.

Z

godnie z regulaminem konkursu
szkoły-laureatki zostały wyłonione
w czterech kategoriach – miasto Wilno,
miasto rejonowe, rejon wileński i rejon
solecznicki. W tym roku miano najlepszej szkoły uzyskały: Gimnazjum im.
A. Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum
im. K. Parczewskiego w Niemenczynie,
Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu oraz Gimnazjum im.
M. Balińskiego w Jaszunach. Warto
zaznaczyć, że Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach zachowało tytuł
zwycięzcy z ubiegłorocznego rankingu.
Wyróżnienia otrzymały także Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach i Gimnazjum im. E. Orzeszkowej
w Białej Wace oraz Szkoła Podstawowa
w Podborzu. Za aktywność pozalekcyjną odznaczono Gimnazjum im. M.
Balińskiego w Jaszunach i Gimnazjum
w Ejszyszkach.
Na podstawie wyników składanych
przez uczniów egzaminów wyłoniono
także najlepszych nauczycieli. Wśród
najlepszych znalazło się 22 nauczycieli
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rejonu solecznickiego.
Poloniści: Lilia Kutysz (Gimnazjum im.J. Śniadeckiego w Solecznikach), Wacława Iwanowska (Gimnazjum w Ejszyszkach), Krystyna Turkot (Gimnazjum im. M. Balińskiego
w Jaszunach).
Lituaniści: Danutė Skiauterienė
(Gimnazjum w Ejszyszkach).
Nauczyciele matematyki: Helena
Moroz (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach), Teresa Łowkiel
(Gimnazjum w Ejszyszkach), Janina
Bujko (Gimnazjum im. M. Balińskiego
w Jaszunach), Lilia Dulko (Gimnazjum
im. E. Orzeszkowej w Białej Wace).
Nauczyciele historii: Laima Narodowskaja (Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w BiałejWace), Czesława Baranowska (Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach).
Nauczyciele języka rosyjskiego:
Wioletta Bogdiun (Gimnazjum im. J.
Śniadeckiego w Solecznikach), Anna
Walicka (Gimnazjum w Ejszyszkach),
Janina Mejłun (Gimnazjum im. M.

Balińskiego w Jaszunach), Danuta Jermałowicz (Gimnazjum im. E.
Orzeszkowej w Białej Wace), Stela
Sankowska (Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach), Walentyna Jaglińska
(Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego
w Turgielach), Danuta Anichowskaja (Gimnazjum im. A. Mickiewicza
w Dziewieniszkach).
Nauczyciele biologii: Wioletta Juchniewicz (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego
w Solecznikach).
Nauczyciele chemii: Danuta Mureikienė (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach), Ingrita Pawłowskaja (Gimnazjum im. M. Balińskiego
w Jaszunach).
Nauczyciele fizyki: Walentyna Bartoszewicz (Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace), Maria Ładziato
(Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach).
Nauczyciele innych przedmiotów:
Lolia Dorodko (Szkoła Podstawowa
w Podborzu (religia)).
Podziękowania za pracę i gratulacje
nauczycielom oraz dyrektorom placówek oświatowych złożyli mer rejonu
Zdzisław Palewicz, wicemer rejonu Jadwiga Sinkiewicz, wicedyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego
Beata Pietkiewicz, kierownik wydziału
oświaty administracji samorządu rejonu
solecznickiego Regina Markiewicz.
Irena Kołosowska

KULTURA
– Dbamy o naszą tożsamość.
Tak, jak to potrafimy – poprzez
taniec, śpiew, tradycje. To przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Nasze. Turgielskie – powiedziała zagajając jubileuszowy
koncert z okazji 25-lecia zespołu ludowego „Turgielanka” jego
kierownik, dusza i siła napędowa, niestrudzona Władysława
Szyłobryt.
6 listopada zespół artystyczny „Turgielanka” świętował jubileusz 25-lecia
powstania. Jubileuszowe uroczystości
rozpoczęła msza święta w miejscowym
kościele, którą sprawowali ksiądz proboszcz parafii turgielskiej Jan Mackie-

„Dbamy o naszą tożsamość” –
25. Jubileusz „Turgielanki”
wicz oraz Jan Śmigiesiewicz z Polski.
Później była okazja do wspomnień i prezentacji dorobku artystycznego zespołu.
Jubileuszowy koncert odbył się
w sali miejscowego Domu Kultury.
Wzięli w nim udział zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele władz
samorządowych na czele z merem rejonu Zdzisławem Palewiczem i wicemer

Jadwigą Sinkiewicz, goście z Wilna
i Polski, rodziny i wierni fani zespołu.
Występy „Turgielanki” cechuje
szczególny klimat, polegający na obrazkach, przedstawiających dawne spotkania wiejskie, przeplatane tańcami,
śpiewem, zwykłymi pogaduszkami.
Dlatego na scenie zawsze musi być
kołowrotek, ubijaczka masła, druty

z nićmi, a w tle – piec z mruczącym
kotem. Wszystko tak, jak kiedyś wyglądała wiejska izba. Instrumenty muzyczne też w duchu starodawnej tradycji – akordeon, bębenek, a zamiast
cymbałów – zwykłe puste butelki. Ale
jak dźwięczne!
Właśnie tak zaprezentowała się na
jubileuszowym koncercie „Turgielan-
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KULTURA
ka” – stare piosenki, spisane w okolicy, tańce, które jeszcze pamiętają na
wsiach, ale czuć w tym wszystkim
było młody duch i duży zapał – żeby
to wszystko przedstawić, zapamiętać
i przekazać.
- To jest 612 nasz koncert. Koncertowaliśmy nie tylko na Litwie, ale
i w Polsce, i w Niemczech, i na Białorusi. „Zespołową szkołę” przeszło
178 osób, czasami to całe rodziny. Tak
z mojej rodziny przez zespół przeszło
10 osób. Dziś zespół liczy 56 osób –
dzieli się statystyką pani Władysława
Szyłobryt.
Osoby zaangażowane w działalność zespołu poświęcają swój czas,
aby ocalić od zapomnienia stare pieśni patriotyczne, ludowe, dożynkowe, sobótkowe, weselne, biesiadne,
kolędy i pastorałki oraz wiele innych.
„Turgielanka” zdobyła wyróżnienia
podczas różnych przeglądów, festiwali
i koncertów.
Pod adresem „Turgielanki” było
wiele gratulacji i podziękowań za
wkład w upowszechnianie tradycji ludowej, rozwój kultury regionalnej i promowanie lokalnej swojskości. Życzenia
złożył także mer rejonu solecznickiego
Zdzisław Palewicz, który podkreślił
autentyczność zespołu i jego ludowy
charakter.
- Dzięki takiemu zespołowi cho-
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ciaż na chwilę wraca świat naszych
wspomnień. On ożywia się na nowo,
odświeża pamięć i razem wracamy
w mniej lub bardziej odległe czasy.
Z tego czerpiemy siłę, bo też na tym
każdy buduje swoje życie. Naród nie
składa się tylko z „dzisiaj”. Naród, to
tradycja, kultura, język. To wszystko
ma w sobie „Turgielanka” i na tym polega jej urok – powiedział mer rejonu
Zdzisław Palewicz.
Swoje uznanie i wdzięczność za
istnienie w listach gratulacyjnych zespołowi przekazali minister kultury

RL Šarūnas Birutis i poseł na Sejm RL
Leonard Talmont. Gratulacje z okazji
dostojnego jubileuszu zespołowi złożyli starosta gminy turgielskiej Wojciech
Jurgielewicz, dyrektor Centrum Kultury
w Solecznikach Grażyna Zabarauskaitė,
przedstawiciele zespołów artystycznych
„Solczanie” i „Znad Mereczanki”, byli
członkowie „Turgielanki”, sąsiedzi, goście z Polski. Uwieńczeniem pozdrowień było „Sto lat” w wykonaniu licznie
zgromadzonej publiczności.
Irena Kołosowska

RELIGIA

„Wiary trzeba się uczyć”
Rozmowa z księdzem Józefem Aszkiełowiczem, proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła
w Butrymańcach oraz pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Podborzu
O POWOŁANIU KAPŁAŃSKIM
Chrystus sam nas zaprasza. Nie my
jego wybieramy. Nigdy i nie myślałem,
że człowiek musi się doskonalić. To się
stało 1977 roku podczas służby wojskowej w Bieżecku w Rosji. Szedłem
spacerując wieczorem w księżycową
noc i nagle zalała mnie wielka miłość
Boga. Poczułem Jego obecność. Było
to uczucie nie z tej ziemi, pojawiła się
ogromna chęć do modlitwy. Ukląkłem
i zacząłem się słodko modlić. Wówczas
pojawiła się w mojej głowie myśl, że
trzeba iść do seminarium, ofiarować
siebie. Z jednej strony bardzo mnie
przeraziło, że trzeba zmienić swoje
dotychczasowe plany, wyrzec się posiadania żony, rodziny, dzieci. Z drugiej strony nie wyobrażałem siebie jako
księdza, bo, moim zdaniem, być księdzem znaczyło być bardzo mądrym,
inteligentnym, świętym człowiekiem.
Żadnej z tych cech nie miałem, ale instyktywnie czułem, że Panu Bogu nie
wolno odmawiać. On lepiej wie, co dla
człowieka najlepsze. Zacząłem z nim
pertraktować: „Panie Boże, czego Ty
ode mnie chcesz? Są lepsi, widocznie
się pomyliłeś.” Jednak teraz widzę, że
Pan Bóg sam zaprasza do swojej szkoły.
Nie wybiera najlepszych, wybiera i słabych, i grzeszników, jak na przykład
wiemy z historii Kościoła – św. Piotra,
św. Pawła. W moim wypadku może
byłbym kandydatem do piekła, ale Pan
Bóg mnie uratował. Teraz widzę, że
to było moje. Tylko to umiem robić.
Podziwiam gospodarnośc i praktycznośc ludzi świeckich, bo sam tego nie
mam. Ja jestem filozofem, poszukującym sensu życia. Ciągle się uczę na
uniwersytecie Bożym i uczę ludzi.

O POKUCIE I CIERPIENIU
Wierzę we wstawienniczą modlitwę
naszych przodków. Jesteśmy złączeni krwią jak alpiniści liną. Jeśli ktoś
spada w przepaść, oni się modlą. Jeśli
Pan Bóg doświadcza nas chorobą lub
cierpieniem, oznacza to, że za kogoś
pokutujemy: za tych, którzy żyli przed

nami, a nawet za tych, którzy się jeszcze nie narodzili.

O WIERZE I JEJ BRAKU
Wiara jest nauką Bożą, której, niestety, nie każdy chce się uczyć. Jak
w szkole: jeden się uczy na piątki, drugi
na czwórki, trzeci na trójki, czwarty
w ogóle się nie uczy. Są ludzie, którzy
nie chcą się wspinać do góry, chociaż
Chrystus woła i zaprasza na tą świętą
górę. Wiadomo, że na górę ciężko się
wspiąć. Trzeba się doskonalić, wymagać od siebie, uświęcać się, wyrzekać
się egoizmu, żądz, poklasku. Ludzie są
często nieszczęśliwi z powodu samolubstwa. Św. Paweł mówi: „Żyję nie ja,

żyje we mnie Chrystus”. Dlatego ja żyję
dla Chrystusa i jestem spokojny i zadowolony z tego, co mam. Nie myślę
o sobie, martwię się tylko o Chrystusa
i jego królestwo. Wówczas człowiek się
uwalnia od samego siebie, od egoizmu
i staje się szczęśliwy. Na ile człowiek
żyje dla Chrystusa, na tyle żyje dla samego siebie. Ludzie, którzy nie chcą
chodzić do kościoła, nie kochają samych siebie. Stają się swoimi wrogami
i przez to są nieszczęśliwi.
Natomiast im wyżej człowiek
się wspina na tą górę świętości, tym
bardziej jest mu ciężko. Człowiekowi
się wydaje, że osiąga już ten szczyt,
a pojawiają silne pokusy i człowiek
spada w dół. I znów trzeba zaczynać
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RELIGIA
wspinaczkę. To jest duchowe życie. Poznajesz i Boga, i szatana. Im bardziej
się człowiek wspina na tą górę, tym
więcej poznaje prawd Bożych, wyzwala się od słabości i uczy się wiary. Tylko
ci, którzy wspinają się na górę świętości, widzą wyrafinowanie diabła, bo
potrafią spojrzeć na wszystko oczami
Boga. Jesteśmy duchowymi alpinistami
i powinniśmy się wspinać na tą górę
każdy dzień.

O BOGU I SZATANIE
Zatarg między Panem Bogiem i Lucyferem był o stworzenie człowieka.
Lucyfer odmawiał Pana Boga od tego
zamiaru, mówiąc, że Bóg nie będzie im
potrzebny. Pan Bóg wiedział jednak,
że pewnej części ludzkości potrzebny
będzie i teraz trwa spór o to, kto miał
rację. Trzeba więc przejść życie tak, by
nie przynieść Panu Bogu wstydu, by nie
żałował swojej decyzji. To szatan stworzył śmierć, grzech i piekło. Pan Bóg
zaś stworzył nas do szczęścia, do życia.
Poprzez ataki szatan często pokazuje, gdzie jest prawda. Tam, gdzie
szatan atakuje, znaczy najczęściej, że
dzieje się coś dobrego. Kiedy intronizowaliśmy Chrystusa Króla w rejonie
wileńskim, potem w solecznickim,

pomyślałem, że teraz dopiero szatan
się zemści i czas pokazał, że tak było.
Człowiek ma wolną wolę. Może
wybierać albo diabła, albo Boga, dlatego o jego duszę ciągle się toczą walki.
Siostra Faustyna w swoich widzeniach
widziała, jak tłumy ludzi wesoło i beztrosko idą z szatanem, jak cieszą się
i śmieją, nie zauważając, że raptem pod
ich nogami kończy się ląd i rozpościera
przepaść.

O POLSKOŚCI
Polska ma misję do spełnienia. Naród, który nie ma misji, staje się etniczną masą. Polska leży między Wschodem a Zachodem. Przez historię Polski
widzimy, jak działa Bóg: w roku 1920
Bitwą Warszawską zatrzymaliśmy bolszewików, przed II wojną światową nie
dołączyliśmy do paktu Ribbentropa, do
którego dołączyli bolszewicy na czele
z Mołotowym. Gdybyśmy dołączyli,
być może uratowalibyśmy Polskę, ale
zaprzepaścilibyśmy cały świat. Jako
Polacy ponieśliśmy duże straty. Bił nas
Hitler, bił Stalin, zdradzali alianci, ale
zostaliśmy wierni Bogu. Ciężko być
Polakiem, dlatego wielu odchodzi od
polskości, bo do polskości trzeba dorosnąć. Dziś misją Polski jest ratowa-

nie świata i Europy przed gendryzmen
i totalitaryzmem liberalnym, który jest
narzucany. Tworzy się nowe modele
rodzin, np. jednopłciowych, dzieci mają
prawo wybrać sobie płeć. To chichot
szatana, który uprzedzał Boga, by nie
stwarzał ludzi.

O ROLI KOŚCIOŁA
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Są dwa królestwa: Chrystusa i Lucyfera. Ludzie mają wolną wolę. Z Chrystusem zaczyna się ciężko, ale kończy
dobrze. Z Lucyferem zaczyna się łatwo, ale kończy tragicznie. Chrystus
jest prawdą i sprawiedliwością, miłością
i poświęceniem, szatan zaś pozwala na
wszystko: na egoizm, na życie dla siebie.
I to jest walka, która ciągle trwa. Nie ma
łatwo, bo jeśli jesteś z Chrystusem, ciągle jesteś narażony na ataki złego ducha.
Tak było w czasach sowieckich, gdzie
istniała swoja ideologia, i tak jest teraz,
bo liberalizm, genderyzm są dziełem
szatana. Ludzie czasami tego nie rozumieją. Jak wiele jest ludzi niemądrych
wśród władzy! Ludzie nie kierują wielką
mądrością czy w Brukseli, czy w innych
stolicach państw.
W świecie współczesnym dużo się
zmieniło i jeszcze wiele się zmieni. Szatan wykorzystuje ludzką głupotę. Jedenaste przykazanie mówi: „Nie bądź naiwny, nie daj się oszukać.” Ciągle trwa
walka pomiędzy kłamstwem a prawdą.
Jest taka przypowieść o Prawdzie, która
poszła się kąpać i zostawiła szaty na
brzegu. Fałsz, korzystając z okazji, zabrał Prawdzie szaty i włożył je na siebie.
I teraz chodzi, zuchwale krzycząc: „Ja
jestem prawdą, racją i sprawiedliwością!” Prawda zaś naga, wstydliwa, nieśmiała, chowa się za drzewem i poznać
ją można po tym, że jest cicha, nieśmiała
i nieodważna. Umieć odróżnić jedno od
drugiego jest wyzwaniem. Tak było i za
czasów sowieckich, i teraz. Ja ciągle
tylko się utwierdzam w przekonaniu,
że wszystko, o czym mówi i czego
uczy Chrystus, jest Sprawiedliwością,
bo Ewangelia jest instrukcją dołączoną
do życia człowieka.
W życiu nie wolno płynąć z prądem. Tylko brud płynie z prądem. Trzeba płynąć pod prąd, do źródła. I kiedyś
trzeba było płynąć pod prąd, i teraz
trzeba płynąć pod prąd.
Beata Pietkiewicz
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Szlak Jagielloński
Niemal 700-kilometrowy Szlak
Jagielloński, czyli dawny trakt
krakowsko-wileński, na obszarze
Republiki Litewskiej ma ponad
60 km, z tego nieco ponad 40
km znajduje się na obszarze rejonu solecznickiego. W czasach
jagiellońskich szlak łączył dwie
stolice - Kraków i Wilno i był najważniejszą drogą państwową ówczesnej Rzeczypospolitej.
Oto, co napisali Michał Baliński
i Tymoteusz Lipiński: Trakt wileńsko-krakowski za Zygmuntów szedł w 16
wieku, z Krakowa na Nowe miasto Korczyn, Sandomierz. Lublin, Parczów,
Brześć, Kamieniec Lit:, Sieresiew, Wołkowysk, Pieski, Mosty, Wasiliszki, Raduń, Ejszyszki, Rudniki i stąd o 4 mile
do Wilna, Czasem zmieniano drogę od
Lublina udając się na Kock, Międzyrzec
do Mielnika pierwszego miasta litewskiego, skąd jechano na Bielsk, Narew,
Krynki do Grodna. Stąd na Merecz, Olkieniki i Rudniki przybywano do Wilna.
Główny szlak jagielloński z Krakowa do Wilna prowadził przez Mosty–Szczuczyn–Wasiliszki–Raduń–Ejszyszki–Rudniki–Wilno.
Potem pojawił się wariant przez
Merecz–Olkieniki–Rudniki–Wilno, ale
dopiero wówczas kiedy stolicę przeniesiono z Krakowa do Warszawy.
Szlak Jagielloński Kraków–Lublin–Wilno lub w kierunku przeciwnym
przebyli m.in.:
1) Władysław Jagiełło, wielki książę litewski i król polski (1386 r., 1387
r., 1390 r., 1416 r.),
2) Kazimierz Jagiellończyk, wielki
książę litewski i król polski (1447 r.,
1448 r., 1452 r., w latach 1487-1488),
3) Aleksander Jagiellończyk, wielki
książę litewski i król polski (1503 r.,
w latach 1505-1506),
4) Zygmunt Stary, wielki książę litewski i król polski (1507 r., 1515-1516,
1522 r., 1535 r., 1536 r.),
5) Zygmunt Herberstein, poseł cesarski (1517 r.),
6) Zygmunt August, wielki książę litewski i król polski (1545 r., 1548 r., 1551),
7) Hans Petrach, poseł księcia brandenburskiego (1560 r.),

Zdjęcie mapy: rzecz-pospolita.com

8) Stefan Batory, wielki książę litewski i król polski (1583-1584),
9) Zygmunt III Waza, wielki książę
litewski i król polski (1609 r.).
Były to podróże z liczną świtą.
Przemieszczał się cały dwór, a podróż
z Krakowa do Wilna bądź z powrotem
trwała miesiąc. Szlak zmieniał się często
na odcinku przed Rudnikami, przebiegając np. raz przez Ejszyszki, innym
razem przez Olkieniki, ale Rudniki były
zawsze tą ostatnią miejscowością przed
Wilnem. Orszak królewski zatrzymywał
się w różnych miejscach na trasie. No
ogół były to dobra królewskie, a nad
bezpieczeństwem i właściwym zabezpieczeniem podróży czuwali różni
urzędnicy i poczty zbrojnych. Podróżujący monarcha w trakcie miesięcznej
podróży załatwiał ważne sprawy państwowe, sprawował sądy, przyjmował
poselstwa itp. Najsłynniejszą podróż

odbył król Zygmunt August, idąc pieszo
za trumną Barbary, swej ukochanej żony.
To przez Rudniki, miejscowość położoną na skraju Puszczy Rudnickiej, ciągnął
z Olkienik, kondukt żałobny ze szczątkami królowej Barbary Radziwiłłówny
(1520 - 1551). Za trumną przybity bólem
i nieszczęściem, ubrany na czarno szedł
Zygmunt August. Przez noc trumna ze
zwłokami królowej stała w miejscowym
kościele, ale o ten szczegół, czy trumna
stała przed kościołem, czy w kościele,
historycy spierają się do dnia dzisiejszego.
Szlakiem przemieszczali się monarchowie, dostojnicy państwowi , posłańcy, kupcy, zbrojni oraz wszelkiej maści
opryszkowie i zbójcy.
– Pod Rudnikami jak utrzymują,
śmiertelny cios odniósł r. 1661 od dwóch
zbójców żydów w lesie napadnięty jadący z Wilna do Warszawy Piotr de Ry
Dankörse1 malarz nadworny Włady-

Dankers – de – Ry Piotr, van Dankerse, Dankors, Dankorsig (1583- zm. 9 października 1661r. w Rudnikach pod
Wilnem. Nadworny malarz i budowniczy królów polskich: Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza. Jego
prace kaplica św. Kazimierza w katedrze wileńskiej, kościół św. Michała (freski), kościół św. Ignacego (freski),
płaskorzeźby w pałacu w Werkach, kaplica Wołłowiczów w katedrze wileńskiej, wystrój zamku królewskiego
w Warszawie. Został napadnięty, ograbiony i śmiertelnie raniony przez zbójców w Rudnikach. Umierając narysował
portret zabójców, którzy dzięki temu byli pojmani i straceni na trzeci dzień po morderstwie. Ks. Kurczewski podaje
datę śmierci 3 września: Biskupstwo str. 170
S. Łoza Słownik architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących, W-wa 1932r.
1
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sława IV, który tak piękne malowidła szyszek do Wilna. Z ejszyskiego rynku
na ścianach kaplicy ś. Kazimierza udajemy się w kierunku północnym
w Wilnie zostawił. Dziesięć ran ode- ulicą Wileńską, po drodze Juryzdyka,
brawszy, pomimo 78 lat wieku, gdy go następnie Korkliny, Degucie, po 10 km
przyniesiono do Rudnik, tyle jednak skręcamy w prawo, przed Półstokami.
miał siły i pamięci, że mdlejącą już W Podborzu jedziemy ulicą Jundziłła,
ręką nakreślił jednak tak
wierne rysy owych żydów,
że na trzeci dzień po zgonie
jego w dniu 9 października
zaszłym, poznani w Wilnie,
ujęci i ukarani zostali.
Jakkolwiek dziś trudno
o przejechanie odcinkiem
szlaku z Radunia do Ejszyszek przez obywateli Rzeczypospolitej Polski (przejście
graniczne w Dumblach jest
tylko dla obywateli Republiki Litewskiej i Republiki
Białoruskiej), to warto prześledzić jego trasę. Oczywiście zmieniała się ona wraz
z okresami historycznymi
oraz rozwojem czy brakiem
rozwoju poszczególnych
miejscowości na trasie.
Jeszcze w dwudziestoleciu
międzywojennym, szczególnie po wybudowaniu drogi
wzdłuż traktu nazwanego
imieniem Marszałka Józefa
Piłsudskiego, trakt stał się
mocno uczęszczany i ważny. Wydaje się, że ostateczny
kres szlaku nastąpił po 1944
Mapa szlaku: turystyka.krasnik.eu
roku, a to z uwagi, iż cały
szlak znalazł się na obszarze aż dwóch dalej na północny wschód przez Cieciorpaństw i dwóch republik związkowych. kę, tam przekraczamy Solczę i w tym
Znaczącym momentem dla kresu samym kierunku ok. 1,5 km dalej - Wiistnienia szlaku było wybudowanie sinczę. Uwaga! Od Podborza pozostaje
w 1862 roku drogi żelaznej łączącej wybrać samochód terenowy lub węWilno z Warszawą. Najbliższa stacja drówkę pieszo. Za chwilę wjeżdżamy
od Ejszyszek w Oranach znajdowała na teren byłego poligonu wojskowego,
się w odległości 30 km lub na linii utworzonego niegdyś przez Sowietów.
Parę kilometrów dalej droga przecina
Wilno–Lida i w Bastunach - 24 km.
Dziś możliwa jest podróż z Ej- miejsce znaczone na przedwojennej ma-
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pie o dziwnej nazwie Skirsabola Duża
i Skirsabola Mała. Dalej biegnie nieco
na zachód od miejsca zwanego Długie
Błota i na wschód od Humiennej Góry,
dalej pomiędzy górami – ta na wschód
to Kałbanna (Kiełbaśna). Góra po zachodniej to Panieńska Góra.
Te góry to w istocie wydmy
piaszczyste. 2 km na północ
dalej przekraczamy Mereczankę w Rudnikach (ulice
Zarzecze i Kościelna) i drogę nr 176. Stąd na północ
3,5 km (ulicą Wileńską koło
Wilczej Łapy) docieramy
do drogi nr 202, na Mikaszuny, Wojrę, Popiszki, Połuknia, dalej za Ropiejkami
skręca bardziej na wschód
i biegnie brzegiem Lasu
Ropiejskiego. Sorok Tatary zostają po lewej stronie.
Dojeżdżamy do Pogir, potem koło Białej Waki Łęckich, wjeżdżamy w granice
Wilna, by wyjechać na obwodnicę Wilna w dzisiejszą Aleję Tūkstantmečio
i Žirnių. Pokonanie trasy przez samą Puszczę
Rudnicką, raptem 20 km
z Podborza do Rudnik,
może nastręczać rozliczne
problemy, brak mostów,
brak uczęszczanych dróg,
świadomość istnienia niegdyś poligonu – może być
wyraźnym powodem zniechęcającym
do takiej eskapady.
W ostatnich czasach wzrasta zainteresowanie tym szlakiem, ale z uwagi na uwarunkowania geopolityczne
jeszcze długo będziemy czekać, by
było możliwe pokonanie całego szlaku według danych XVI-wiecznych
marszrut.
Mieczysław Machulak
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