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„Gabinet szkolny zamieniłam
na gabinet w samorządzie”

Szanowni czytelnicy,
Drodzy członkowie i sympatycy Solecznickiego
Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie!
Do Państwa rąk traia nowy numer czasopisma „Soleczniki”. Z przyjemnością pragniemy zaprezentować
naszym czytelnikom aktualia, ludzi,
historię i dokonania Polaków w Solecznikach w języku ojczystym. O
używanie języka ojczystego w życiu
publicznym ciągle zabiegamy i jest on
najważniejszym składnikiem naszej
tożsamości i indentyikacji narodowej.
Temat języka podjąłem nieprzypadkowo. Bardzo wiele czynników w
życiu społecznym i zawodowym, ale
też nierzadko i osobistym, skłania nas
często do tego, byśmy jak najmniej
używali języka polskiego. Czasem
się wstydzimy brzmiącego z polska
nazwiska czy imienia, nie chcąc się za
bardzo wychylać, wtrącamy obce słowa w rozmowie albo w ogóle z uwagi
na niedoskonałą znajomość języka
polskiego, rezygnujemy z używania
go wśród znajomych i przyjaciół...

„Nie tędy droga, na pewno to wiem”
- śpiewa polska wokalistka młodego
pokolenia Ewa Farna, Polka skądninąd
z Zaolzia. I chociaż dalej jest tekst o miłości, cytat ten w całości ilustruje moją
pewność co do tego, że tylko poprzez
świadome zachowanie języka ojczystego będziemy w stanie zachować też i
oświatę, i kulturę, i prawdę historyczną. Naszym celem jest udowodnić, że
zrobić to można. Można być Polakiem,
być wykształconym Polakiem, doskonale znającym język państwowy, język
ojczysty i jeszcze kilka języków. Być
Polakiem i obywatelem Litwy, dbającym o to, co nasze i dbającym o ziemię,
na której mieszkamy. I udowadniać to
trzeba ciągle.
Warto jeszcze raz przypomnieć,
że jesteśmy częścią wielkiego Narodu
Polskiego. Pomimo granic należymy
do jednej wspólnoty, wyznajemy jedną
katolicką wiarę, mamy wspólną histo-

Rozmowa z Jadwigą SinkiewicZ, wicemer samorządu rejonu
solecznickiego, prezesem rejonowego oddziału Stowarzyszenia
nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

rię i kulturę. Zachowajmy też język,
uczmy się go i pielęgnujmy. Niech
stwierdzenie „Polak z Solecznik”
brzmi nie tylko jako powód do dumy,
ale też jako zobowiązanie do wykonywania ważnej misji – zachowania
tożsamości.
Prezes Solecznickiego
Oddziału Rejonowego ZPL
Zdzisław Palewicz
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Jeszcze przed wejściem w skład
rady samorządu rejonu solecznickiego w 2007 roku kierowała Pani
rejonowym oddziałem „Macierzy
Szkolnej”. Myślała Pani kiedyś o
tym, że praca społeczna może z biegiem czasu zaprowadzić do świata
polityki samorządowej?
Nie, nie myślałam, jak też nie mogłam nawet przypuszczać tego, że nadejdzie kiedyś taki dzień, że zostanę
wybrana na stanowisko wicemera rejonu solecznickiego. Od 2007 roku aż do
lutego 2016 roku pracę w Radzie samorządu rejonu solecznickiego łączyłam
ze swoim podstawowym zawodem –
pedagogiką klas początkowych. Długie
lata kariery pedagogicznej poświęciłam nauczaniu i wychowaniu dzieci w
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w
Solecznikach. Równolegle starałam się
aktywnie działać na płaszczyźnie społecznej, kierując rejonowym oddziałem
„Macierzy Szkolnej”. Myślałam, że rok
szkolny 2015-2016 będzie ostatni dla
mnie jako zawodowego pedagoga. Planowałam, że po ukończeniu klasy 4.
przez moich wychowanków, pożegnam
się ze szkołą i odejdę na emeryturę. Los
sprawił, że faktycznie tak się stało, tylko z innej przyczyny. Gabinet szkolny
zamieniłam na gabinet w samorządzie
solecznickim.

Zaskoczyła Panią nominacja na
stanowisko wicemera samorządu
rejonu solecznickiego?
Tak, zaskoczyła, i to jeszcze jak!
Propozycja była bardzo rzeczowa i
uargumentowana dobrem społecznym,
samorządowym. Jako społeczny działacz z wieloletnim doświadczeniem,
ze zrozumieniem przyjęłam wszystkie
powody tego, dlaczego muszę przyjąć
tak zaszczytną propozycję. Rada samorządu solecznickiego większością głosów 27 stycznia br. zatwierdziła mnie
na stanowisku zastępcy mera rejonu
solecznickiego.
Często Pani widuje swoich był
uczniów i kolegów z gimnazjum?
Uczniowie, zgodnie z przyjętą
tradycją, zawsze zapraszają na swoje
bale maturalne, pokazując tym samym,
że pamiętają o swojej pierwszej pani
nauczyciel. Z kolegami spotykam się
także, ponieważ jako wicemer goszczę
w różnych placówkach oświatowych. Z
całą pewnością chciałoby się, by takich
spotkań z kolegami i koleżankami było
więcej, lecz w związku z obowiązkami
służbowymi mój własny wolny czas
jest bardzo ograniczony. Takie to są,
nie dla każdego widzialne, „walory”
pracy wicemera.
Pożegnała się Pani z gimnazjum,
lecz nie ze szkolnictwem polskim w

rejonie solecznickim. Nadal Pani kieruje naszą „Macierzą Szkolną”.
Rzeczywiście nadal prezesuję rejonowemu oddziałowi „Macierzy Szkolnej”. W pewnym stopniu jest teraz mi
łatwiej to czynić, bowiem jako wicemer
zajmuję się polityką samorządową w
dziedzinie oświaty i kultury, w związku
z czym często odwiedzam placówki
oświatowe rejonu solecznickiego.
Po wejściu do polityki samorządowej zmieniła się Pani ocena sytuacji w rejonowym szkolnictwie?
Jeszcze rozpoczynając pracę w
Radzie, jako radna samorządu solecznickiego, bardziej głęboko i fachowo
mogłam zapoznać się z problemami rejonowego szkolnictwa, o których, jako
prezes „Macierzy Szkolnej”, miałam
mniejsze rozeznanie. W tym momencie mam na myśli przede wszystkim
potrzeby inansowe szkół i przedszkoli,
cały wymiar inwestycji, których one
potrzebują. W ciągu lat poprzednich,
przy dużym udziale strony polskiej,
przede wszystkim „Wspólnoty Polskiej”, samorządowi solecznickiemu
udało się dokonać ogromnego postępu
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w kwestii renowacji placówek oświatowych, ich wyposażenia, tym nie mniej
potrzeb nadal jest niemało. Po prawie
dziesięcioletnim okresie pracy w Radzie moja ocena sytuacji oświaty w naszym rejonie stała się bardziej dokładna
i oparta na gruntownych faktach.
- Skoro, jako wicemer, kreuje Pani
politykę samorządową w dziedzinie
kultury i jest jednym weteranów zespołu „Solczanie”, nie sposób nie porozmawiać o kulturze. Jako doświadczona solistka „Solczan” widzi Pani
wśród dzisiejszej młodzieży swoich
następców, którzy będą kontynuować
tradycje polskiej tożsamości kulturalnej na ziemi solecznickiej?
Bez wątpienia tak, i mówię tu nie
tylko o „Solczanach”, lecz i o wielu
innych polskich zespołach rejonu solecznickiego. Jeżeli mówić o „Solczanach”, do których należę od założenia
zespołu, to przed jubileuszem 30-lecia
działalności artystycznej, odradzamy
się na nowo. W zeszłym roku w zespole
powstały dwie nowe grupy dziecięce.
Debiutem artystycznym dla nich stał się
koncert kolęd w Święta Bożego Narodzenia 2015 roku. To właśnie te dzieci
będą stanowić przyszłość „Solczan”.
Najtrudniej jest zbudować stały skład
grupy tanecznej, bowiem młodzież
po maturze wyjeżdża z Solecznik na
studia do Wilna i innych miast Litwy,
bądź do Polski. W chórze śpiewają już
w większości ludzie, którzy założyli
rodziny, mieszkający na co dzień w
Solecznikach.
Co zatem według Pani można zrobić by młodzież nie opuszczała kraju i rodzimej ziemi w poszukiwaniu
lepszego życia?
Dopóki będzie istniała wielka różnica w pensjach pomiędzy różnymi
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miastami i regionami Litwy, nie mówiąc już o Litwie i krajach zachodnich
Unii Europejskiej, trudno będzie dla
nas utrzymać młodzież. Moim zdaniem, państwo musiałoby uruchomić
atrakcyjny program rządowy, który by
utwierdzał młodzież w przekonaniu, że
swój życiowy sukces mogą osiągnąć w
ojczystym kraju. Niestety, lecz żadnych
rzeczowych działań rządu w tym kierunku osobiście nie widzę. Młodzież
natomiast trudno posądzać, że dążąc do
kariery zawodowej i po prostu lepszego
życia, nie trzyma się rodzimych stron.
W odróżnieniu od pokolenia swoich
rodziców jest już ona innej generacji,
chce wszystkego i od razu. Poza tym,
jest wykształcona, odważna, zna języki
obce, więc śmiało zdobywa świat.
Wiem, że problem emigracji nie
jest Pani obcy. Pani starszy syn założył rodzinę w Niemczech. W Wilnie mieszka młodszy syn. Pogodziła
się już Pani z tym, że wnuków ma w
dwóch krajach?
Nie pozostawało mi nic innego,
jak tylko pogodzić się z tym faktem.
Starszy syn Włodzimierz pojechał kiedyś do Niemiec na naukę, zdobył tam
zawód, spotkał swoją miłość, założył
rodzinę i został za miedzą. Młodszy

syn Edward jest pogranicznikiem. Po
weselu, razem z małżonką postanowili
osiedlić się w Wilnie, gdzie synowa
pracuje. W naszej rodzinie istnieje taka
tradycja, że Wigilię Bożego Narodzenia
synowie z rodzinami świętują u mnie,
w Solecznikach. Wówczas razem widzę swoich i litewskich, i niemieckich
wnuków, których mam czworo – dwóch
chłopaków i dwie dziewczyny. Włodzimierz do Solecznik przyjeżdża dwa
razy do roku, każdego lata odwiedzam
ich w Niemczech. Młodszy syn z rodziną bardzo lubi często odpoczywać u
mnie na działce. Ich, rzecz jasna, widzę
najczęściej.
W 2011 roku w plebiscycie „Kuriera Wileńskiego” zdobyła Pani tytuł „Polaka Roku”. Ciekawostką jest
ten fakt, że przed Panią zwycięzcami
konkursu zostawali także przedstawiciele rejonu solecznickiego – poseł
na Sejm RL Leonard Talmont, wieloletni kierownik wydziału oświaty
rejonu solecznickiego Antoni Edward
Jankowski, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz. W czym tkwi
tajemnica takich sukcesów?
Widocznie wszystko dlatego, że jesteśmy zwartym, zgranym społeczeństwem i dbamy o swoich. Osobiście
dla mnie wygrana w plebiscycie „Polak Roku” stała się wielkim zaskoczeniem. To była tak wielka, przyjemna
niespodzianka, której nie w sposób było
oczekiwać. Wówczas w plebiscycie
uczestniczyło wielu bardziej znanych
ludzi niż ja, nauczycielka klas początkowych. Tytuł „Polak Roku” stał się dla
mnie kolejną radosną niespodzianką,
których, na szczęście, w życiu mogę
przypomnieć niemało.
- W następnym roku zespół „Solczanie” będzie obchodził jubileusz
30-lecia działalności artystycznej.
Gdzie Panią zobaczymy – na scenie
czy wśród gości honorowych?
- Zrobię wszystko, by być na scenie razem z zespołem. Dla siebie już
postanowiłam, że będzie to dla mnie
ostatni występ w „Solczanach”. Praca
służbowa i społeczna wymaga bardzo
dużo wysiłku i czasu, dlatego jest mi
coraz trudniej uczestniczyć w próbach
oraz koncertach „Solczan”. Pożegnam
się z zespołem, ale na zawsze on pozostanie w mojej pamięci i sercu.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Andrzej Kołosowski

Pro memoria

Stanisław Wierciński
(1914-2016)
25 kwietnia b.r. w wieku 101
lat odszedł Stanisław wierciński, żołnierz Armii krajowej oraz
zesłaniec syberyjski, po powrocie z zesłania zamieszkały w rodzinnej wsi Taboryszki w gminie
turgielskiej.

S

tanisław Wierciński urodził się 11
listopada 1914 roku. W wieku 18
lat został członkiem Związku Strzeleckiego, organizacji paramilitarnej,
zrzeszającą pozaszkolną, przedpoborową młodzież. W 1935 roku powołany do wojska. Po służbie w wojsku,
gdzie zdobył stopień kaprala, pan
Stanisław wrócił do rodzinnej wsi i
zajął się gospodarką rolną. Powołany do wojska w związku z kampanią
wrześniową w 1939 r. Po zakończeniu kampanii powrócił do rodzinnych
stron i wziął udział w organizacji sił
zbrojnych polskiego podziemia zbrojnego na swoim terenie. Jako kapral

„Kula” przygotowywał młodych
ochotników do walki.
Po wojnie skazany na 10 lat łagrów
za przynależność do AK. Po zwolnieniu
powrócił do kraju, jednak w związku
z ówczesną sytuacją postanowił wraz
z rodziną powrócić do Inty – miejsca
zesłania. Ostatecznie wraz z rodziną
wrócił do Taboryszek w latach 70-tych,
już jako emeryt. Tu na powrót rodziny
czekał najstarszy syn - Jan.
Pan Stanisław Wierciński wraz
z żoną Reginą przeżyli w zgodzie i
miłości 75 lat. Doczekali się 3 dzieci

oraz 7 wnucząt i 7 prawnucząt.
6 listopada 2014 roku aktem mianowania Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego pan Stanisław został
awansowany na stopień podporucznika.
We wrześniu 2015 r. otrzymał statuetkę
„Sygnet Niepodległości”, przyznawaną świadkom historii bohatersko walczącym o wolność oraz niepodległość
kraju, w grudniu tegoż roku - list i szablę od Prezydenta RP Andrzeja Dudy
z podziękowaniami, które to wręczył
przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa
Narodowego.

Kombatanci rejonu solecznickiego po raz kolejny
otrzymali pomoc świąteczną

w lutym br. kombatanci rejonu
solecznickiego po raz drugi
otrzymali pomoc świąteczną.
Pięciu osobom, które okazały
legitymacje kombatanckie, na
mocy umowy między Solecznickim Oddziałem Rejonowym
Związku Polaków na Litwie a
Fundacją Budowy kompleksów Mieszkalnych „wiarus”
z siedzibą w wiśle zostały
przekazane niewielkie datki
pieniężne.
o raz pierwszy propozycja okazania pomocy świątecznej dla
kombatantów lub wdów po kombatantach rejonu solecznickiego wpłynęła jesienią 2014 r. Jednym z celów
Fundacji jest prowadzenie działań
w zakresie pomocy społecznej dla
środowiska kombatanckiego pol-

P

skiego i emigracyjnego. Warunkiem
wręczenia zapomogi było podpisanie
umowy między obu organizacjami
oraz okazanie uprawnień kombatanckich przez osoby, którym miała być
udzielona pomoc. Informacja o ewentualnej pomocy została przekazana

starostom rejonu solecznickiego.
Dzięki tej informacji Solecznicki
Oddział Rejonowy ZPL otrzymał 5
zgłoszeń: 4 zgłoszenia z gminy podborskiej oraz 1 z gminy turgielskiej.
Każdej z uprawnionych osób wypłacono kwotę w wysokości 200 EUR.
Lipiec 2016
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Odnowiono kwatery AK-owców w Koleśnikach
w dniach od 30 czerwca do 10 lipca br. w rejonie solecznickim gościli członkowie Stowarzyszenia
Odra-niemen. celem pobytu było przeprowadzenie drugiego etapu renowacji kwater żołnierzy Armii
krajowej, pochowanych na cmentarzu w koleśnikach. Oprócz sporej grupy członków, przyjaciół i wolontariuszy Stowarzyszenia z wrocławia, Poznania, krakowa, krynicy czy nawet Bristolu, przyjaciół ze
Stowarzyszenia Traugutt.org, w pracach nad renowacją wzięli udział też potomkowie niezłomnych,
mieszkający obecnie w wielkiej Brytanii.
rugi etap renowacji zakładał
wymianę nagrobków na krzyże
oraz renowację krawężników. Zostało
zbudowane nowe ogrodzenie w postaci granitowych słupków i łańcuchów,
ustanowiony duży krzyż w centrum
kwatery.
W latach ubiegłych członkowie Stowarzyszenie Odra-Niemen uporządkowali kwaterę żołnierzy AK w Dubiczach
w rejonie orańskim, cmentarzyk oiar
pacyikacji we wsi Gumba, gdzie pochowani są Polacy zamordowani w 1944
r. przez hitlerowców, a także przeprowadzili pierwszy etap renowacji kwatery
AK w Koleśnikach. Staraniem Stowarzyszenia wykonano też drobne prace
porządkowe na cmentarzu Szalewiczów
w Wersoce, gdzie spoczywają żołnierze
Jana Borysewicza, a także kilku innych
żołnierzy AK z Okręgu Nowogródzkiego oraz na cmentarzu w Niewoniańcach.
Remont obecnej kwatery merytorycznie wspierali też mieszkańcy re-

Soleczniki – uczestnikiem Pochodu
Solidarności w Wilnie

D

jonu solecznickiego – jedni poprzez
otwartośc i gościnność, inni, jak prezes koła ZPL w Solecznikach Tadeusz
Romanowski, poprzez udostępnienie
potrzebnego sprzętu i materiałów.
Kwatera żołnierzy AK w Koleśnikach na Jasnej Górce jest po części symboliczną kwaterą poległych
AK-owców z 6 Brygady. 29 lipca

1993 roku odbyło się tu poświęcenie
pomnika oraz grobów poległych żołnierzy AK. W październiku 1997 roku
do koleśnickiej kwatery przeniesiono
prochy 9 AK-owców pochowanych
do tej pory w miejscowości Szuleny
w rejonie orańskim.
Stronę przygotowała
Beata Pietkiewicz

30 kwietnia br. kilkutysięczny
biało-czerwony pochód przeszedł ulicami wilna - w ten
sposób Polacy na Litwie uczcili Dzień Polonii i Polaków za
Granicą. Dzieci, dorośli, uczniowie, harcerze, członkowie polskich zespołów artystycznych,
mieszkańcy 13 gmin rejonu
solecznickiego także zamanifestowali swą dumę narodową
i przynależność do narodu polskiego biorąc udział w Marszu
Solidarności.

N

a czele kilkusetosobowej reprezentacji Polaków rejonu
solecznickiego stanęli mer rejonu,
prezes Solecznickiego Rejonowego
Oddziału Związku Polaków na Litwie
Zdzisław Palewicz, wicemer Jadwiga
Sinkiewicz, dyrektor administracji
samorządu rejonu solecznickiego
Józef Rybak, zastępca dyrektora
administracji Beata Pietkiewicz.
Solczanom w marszu towarzyszył
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poseł na Sejm RL Leonard Talmont.
Z placu koło Sejmu RL głównymi
ulicami stolicy uczestnicy Marszu
Solidarności przemaszerowali przed
Kaplicę Ostrobramską, gdzie została
odprawiona została msza święta w
intencji wszystkich Polaków. Kolejna
część obchodów odbyła się na placu

Ratuszowym w Wilnie, gdzie wystąpiły polskie zespoły artystyczne, w
tym też rejonu z solecznickiego. Następnie wszyscy dobrze się bawili pod
dynamiczne, pełne werwy melodie
gwiazdy koncertu – zespołu „Golec
uOrkiestra”.
Irena Kołosowska
Lipiec 2016
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„Pieśń znad Solczy” –
weselnie, słonecznie i kolorowo
nic tak nie spędza sen z powiek organizatorom imprezy plenerowej jak kwestia pogody. Tak też się
stało w przypadku tegorocznej edycji Festiwalu „Pieśń znad Solczy”, kiedy ulewny deszcz mógł zepsuć
wszystkie plany pracowników Solecznickiego centrum kultury. Tymczasem ostatnie krople z nieba
spadły zaraz po zakończeniu mszy świętej. Bawcie się dobrze! Deszczu już nie będzie! – błogosławiąc
zebranych powiedział proboszcz parafii solecznickiej ksiądz wacław wołodkowicz, razem z księdzem
Danielem narkunem celebrujący nabożeństwo w intencji uczestników i publiczności jednej z największych imprez rejonu solecznickiego.
śród widzów XXI Festiwalu
Folklorystycznego „Pieśń znad
Solczy” znaleźli się mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, wicemer
rejonu solecznickiego Jadwiga Sinkiewicz, II radca Wydziału Konsularnego
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w
Wilnie Łukasz Kaźmierczak.
- Serdecznie witam was, zebranych
na kolejnej edycji Festiwalu „Pieśń znad
Solczy”. Swoją obecnością potwierdzacie, że nie jesteście obojętni piosence ludowej – polskiej, litewskiej, białoruskiej
– każdej, która rozbrzmiewa na naszej
wielokulturowej Ziemi Solecznickiej, jak
też, że jesteście wierni tradycji, którą
pielęgnujemy już 21 lat, organizując
święto folkloru. Pozdrawiam i życzę
wszystkim dobrych wrażeń – zagajając
imprezę powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.
Festiwal Folklorystyczny „Pieśń
znad Solczy” – to tradycyjna i jedna z

W
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najważniejszych imprez kulturalnych
rejonu solecznickiego, głównym zamierzeniem którego jest popularyzacja
i prezentacja folkloru, ukazanie bogactwa kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie. Co roku do programu
imprezy wciąga się autentyczne pieśni,
tańce i obrzędu ludowe. W tym roku
Festiwal zainaugurował specjalnie na tę
okazję przygotowany obrazek „Wesele

Wileńskie”. Publiczność festiwalu stała się świadkiem tradycyjnego wesela
wileńskiego. Obrazek przygotowały zespoły rejonu solecznickiego, a mianowicie zespół pieśni i tańca „Solczanie”,
zespół folklorystyczny „Turgielanka”,
grupa etnograiczna z Centrum Imprez
w Białej Wace oraz kapela ludowa z
Ejszyszek. Na jego program złożyły się
pieśni, tańce, korowody, obrzędy i zwyczaje dawnego wesela polskiego tego
regionu Litwy z końca XIX i początku
XX wieku. Przedstawienie zostało owacyjnie odebrane zarówno przez starszą
część publiczności, która dobrze pamięta tradycje weselne tamtych czasów,
jak też młodzież, dla której obrzędy
weselne dziadów są już czymś egzotycznym, tym niemniej choćby odrobinę pozwalają zanurzyć się w naszą
narodową przeszłość i tradycję.
Swój najnowszy dorobek artystyczny na festiwalowej scenie zaprezentowały także zespoły dziecięce „Solczanka” i „Kwiaty Polskie” oraz zespoły
dorosłe – „Ejszyszczanie” i „Znad Mereczanki”. Gośćmi XXI Festiwalu Folklorystycznego „Pieśń znad Solczy” byli
zespół ludowy pieśni i tańca „Dainava”
z Olity oraz Białoruski Narodowy Chór
Ludowy im. G. J. Cytowicza z Mińska.
Irena Kołosowska

Dyktando o pióro Sienkiewicza
w ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza, 17 maja br.,
37 uczniów ze szkół z polskim
językiem nauczania zmierzyło się
w konkursie ortograficznym „O
pióro Sienkiewicza”.

C

elem organizowanego przez Solecznicki Rejony Oddział Związku
Polaków na Litwie konkursu jest wyłonienie uczniów piszących najpoprawniej pod względem ortograicznym, a
ponadto zwrócenie uwagi na konieczność ciągłego zdobywania umiejętności
ortograicznych.
Zebranych w auli Gimnazjum im.
Jana Śniadeckiego uczniów z 11 szkół
rejonu solecznickiego przywitała wicemer rejonu solecznickiego Jadwiga
Sinkiewicz, która podziękowała za chęć
udziału w konkursie oraz życzyła dobrych wyników dyktanda. Z regulaminem konkursu uczniów zapoznała
przewodnicząca komisji sprawdzającej,
nauczycielka ekspert Gimnazjum im.
J. Śniadeckiego Lilia Kutysz. W skład
komisji weszły nauczycielki języka
polskiego – metodyk Edyta Jasielonis
i st. nauczyciel Krystyna Turkot. Prace uczniów były zakodowane, co po-

zwoliło na obiektywną ocenę wysiłków
uczestników konkursu.
Uczestnicy dyktanda zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe – klasy 5-6
i klasy 7-8. Teksty dyktand były dostosowane do treści programowych odpowiednich klas. Młodsza grupa wiekowa
pisała dyktando z fragmentu powieści
H. Sienkiewicza „W pustyni i puszczy”,
starszacy zaś – urywek z „Latarnika”.
Zanim komisja sprawdzała prace, konkursowicze obejrzeli ilm o sławnym
powieściopisarzu, nobliście Sienkiewiczu, następnie nastąpił długo oczekiwany moment ogłoszenia wyników.
Do uczestników konkursu zwrócił
się mer rejonu solecznickiego, prezes
Solecznickiego Rejonowego Oddziału
ZPL Zdzisław Palewicz, który stwierdził, że dyktando jest pierwszą jaskółką
w konkursach z wiedzy języka polskiego i w przyszłości ich będzie więcej.
- Ważne jest porównać swoją wiedzę
z wiedzą innych, ale ważne też, że każdy
uczestnik zostaje nie tylko z dyplomem
konkursu, ale pewnym doświadczeniem,
które niewątpliwie przyda mu się i w
nauce, i w życiu. Nie ukrywam, że aby
zachęcić was do nauki języka polskiego przygotowaliśmy dobre prezenty

dla zwycięzców, między innymi tablety dla zdobywców pierwszych miejsc.
Poprawnie pisać zawsze było trudno,
ale kto poprawnie pisze, ten poprawnie
myśli. I tego wam serdecznie życzę powiedział mer rejonu solecznickiego, prezes Solecznickiego Rejonowego
Oddziału ZPL Zdzisław Palewicz.
Najlepszą wiedzę w ortograii
w młodszej grupie wykazała Julietta Kropaitė z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach. II
miejsce zdobył Emil Baranowski z
Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach, III miejsce - Joanna Wojtkiewicz z Gimnazjum im.
Anny Krepsztul w Butrymańcach.
Najlepszy wynik w starszej grupie zdobyła przedstawicielka Gimnazjum im.
Michała Balińskiego w Jaszunach Paulina Pieszko. Drugi wynik konkursu był
u Katarzyny Lichtorowicz z Gimnazjum
im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
trzeci – u Elizy Rybak z tej samej szkoły.
Każdy konkurs skończy się dla jednych
wielką radością z wygranej, dla innych
goryczą porażki. Jednakże zawsze jest
szansa na doskonalenie wiedzy i wzięcie
udziału w następnych edycjach konkursu.
Irena Kołosowska
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Majówka w Ejszyszkach
końcówka maja w ejszyszkach
została oznaczona dorocznym
Świętem Miasta, potocznie zwanym Majówką. impreza odbyła
się w 28 maja. na scenie działo
się wiele i nikt, kto postanowił
spędzić tutaj czas, nie mógł się
nudzić.

J

ak zwykle aktywna ejszyska publiczność gremialnie wypełniła plac miejski. Wśród publiczności znalazło się też
wiele dostojnych gości: mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, poseł
na Sejm RL Leonard Talmont, wicemer
rejonu solecznickiego Jadwiga Sinkiewicz, starosta gminy ejszyskiej Mirosław Bogdziun, wójt zaprzyjaźnionej
z Ejszyszkami gminy Kaźmierz Zenon
Gałka, ksiądz profesor Andrzej Witko.
Mieszkańców przywitał mer Zdzisław Palewicz, który życzył udanej zabawy podczas koncertu, dobrej pogody
na wieczór i pogody ducha ogólnie.
- Majówka, to święto pięknego grodu z
wielką tradycją. Spotkaliśmy się, żeby
kolejny raz zaświadczyć, że potraimy
być razem, mamy poczucie łokcia, a to
znaczy optymizm i nadzieję, krocząc
przez życie. Majówka, to wasze, ejszyszczanie, święto, na które przybywa coraz
więcej ludzi, nie tylko z okolic, ale i
z bardziej odległych miejsc. Dziękuję
wam za podtrzymanie tradycji i życzę

dobrego święta – powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.
Swoje pozdrowienia zebranym złożyli
też starosta Mirosław Bogdziun i poseł
Leonard Talmont, goście.
Świętowanie rozpoczęło się od
występów ejszyskich przedszkolaków
- wychowanków żłobka-przedszkola „Płomyczek”, których na scenie
zmienili gimnazjaliści: uczniowie
Gimnazjum im. S. Rapolonisa, zespół
„Versekėlė“ oraz uczniowie Gimnazjum w Ejszyszkach, zespół pieśni i
tańca „Kwiaty Polskie”. Gorące brawa
zebrała młodzież, zrzeszona w zespołach wokalnych „Magia” i „Fantazja”
oraz zespołach tanecznych „Flash”
i „Todes”. Cygańskimi rytmami pu-

bliczność zauroczył występ ejszyskiego
zespołu „Romany Jagury”, zrzeszający miejscowych Romów. Kunszt artystyczny zaprezentowali wychowankowie miejscowej szkoły muzycznej.
Młody stażem, ale już dobrze znany
lokalny zespół estradowy „Black Guitars“ zaprezentował największe hity
zagraniczne. Dla miłośników folkloru
zaśpiewali i zatańczyli „Ejszyszczanie”, zagrała Ejszyska Kapela Ludowa.
Majówkę w Ejszyszkach uświetnił występ Katarzyny ZvonkuvienėNiemyćko, która bardzo po swojsku
nawiązała kontakt z publicznością i do
której po autograf po koncercie ustawiła się kolejka wielbicieli i fanów.
Irena Kołosowska

W Solecznikach
wierni przywitali relikwie
29 maja br. parafia św. Piotra w
Solecznikach przeżyła szczególną
uroczystość - profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła ii,
ksiądz Andrzej witko i wikariusz
parafii solecznickiej ksiądz Daniel
narkun podczas uroczystej Mszy
świętej dokonali wprowadzenia
relikwii Świętego Jana Pawła ii,
Świętej Faustyny i Błogosławionego księdza Michała Sopoćki do
miejscowego kościoła.

N

też powiązanie z Ziemią Wileńską.
- Przyjmujemy wielkie zobowiązanie w relikwiach Świętego Jana
Pawła II, Świętej Faustyny i Błogosławionego księdza Michała Sopoćki.
Szlachetność jest wyzwaniem i zadaniem dla nas - mówił ksiądz profesor.
Ksiądz Daniel Narkun, dzięki wielkiej
inicjatywie i zaangażowaniu którego
relikwie traiły do Solecznik, wskazał wiernym, aby „obecność relikwii
była nieustanną lekcją i prowadziła do przemiany życia na lepsze”.
Wierni oddali cześć relikwiom przez
ucałowanie, odmówili Koronkę do
Miłosierdzia Bożego, po czym wzięli
udział w procesji Bożego Ciała.
Irena Kołosowska

a ręce dostojników kościelnych
relikwie złożyli mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, radny
samorządu Tadeusz Romanowski, starosta gminy solecznickiej Grzegorz Jurgo.
Relikwie św. Jana Pawła II oraz św.
Faustyny do Solecznik przekazał metropolita krakowski, kardynał, wieloletni
sekretarz Papieża Jana Pawła II ksiądz
Stanisław Dziwisz. Relikwie Błogosławionego księdza Michała Sopoćki
zostały sprowadzone do Solecznik z
Białegostoku. Relikwie są wielkim darem dla Solecznik, paraii, dekanatu oraz
całej Litwy. Takich relikwii nie posiada
żaden kościół na Litwie.
Przyjmując relikwie ksiądz profesor
Andrzej Witko przypomniał sylwetki
Świętego Jana Pawła II, Świętej Faustyny i Błogosławionego Michała Sopoćki,
podkreślając ich wiarę i modlitwę, jak
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Ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz –
Honorowym Obywatelem Rejonu Solecznickiego
- Łączy nas wiara i ziemia ojczysta. W modlitwie zawsze o was
pamiętam. Ten tytuł jest dla mnie
wielkim zaszczytem – powiedział
podczas uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego Je ksiądz
biskup Aleksander kaszkiewicz.

5

czerwca w pałacu w Jaszunach
odbyła się ceremonia wręczenia
tytułu Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi. Akt nadania tytułu
oraz medal Honorowego Obywatela
Rejonu Solecznickiego księdzu biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
wręczył mer rejonu Zdzisław Palewicz.
Honorowe obywatelstwo rejonu solecznickiego jest wyrazem najwyższego wyróżnienia za wybitne zasługi dla rejonu, w szczególności w
zakresie tworzenia wspólnego dobra,
przyczyniania się do rozwoju rejonu
i wspierania jej społeczności. Nadanie zaszczytnego wyróżnienia zostało
uchwalone jednogłośnie na sesji Rady
samorządu rejonu solecznickiego w
dniu 26 maja br. Radni uhonorowali
księdza biskupa za to, że jest autorytetem duchowym i moralnym, prowadzi
działalność charytatywną i społeczną.
Biskup Aleksander Kaszkiewicz, syn
Józefa i Marii z domu Marcinkiewicz,
urodził się 23 września 1949 r. we
wsi Podgajdzie. Uczęszczał do szkoły
podstawowej i średniej w Dojlidach i
Ejszyszkach. W latach 1971-1976 odbywał studia w Wyższym Seminarium
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Duchownym w Kownie. W 1976 roku
przyjął święcenia diakonatu i kapłańskie w katedrze w Poniewieżu z rąk biskupa Romualda Krikščiūnasa. Posługę
kapłańską pełnił w paraii katedralnej
Chrystusa Króla w Poniewieżu, następnie jako proboszcz paraii Świętego Ducha w Wilnie. 13 kwietnia 1991 roku
został mianowany przez św. Jana Pawła
II pierwszym biskupem diecezjalnym
nowo erygowanej diecezji grodzieńskiej na Białorusi. Sakrę biskupią przyjął 23 maja 1991 roku z rąk Arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza.
- Jesteśmy świadkami radosnego
święta, które wejdzie do historii naszej społeczności. Każdy mieszkaniec
Wileńszczyzny wie, że ksiądz biskup
Aleksander Kaszkiewicz jest autorytetem moralnym, synem Kościoła i naszej
ojcowizny, zwanej Ziemią Solecznicką.
To kapłan, który w ciągu swojej 40-letniej posługi kapłańskiej żył i żyje wiarą, który tą wiarą się dzieli i jej broni. Mamy wielką dumę i zaszczyt dziś
księdza biskupa gościć i przyznać, że
ksiądz biskup jest naszym Obywatelem

Rejonu Solecznickiego – powiedział
mer rejonu Zdzisław Palewicz, wręczając jednocześnie księdzu biskupowi
obraz taboryskiej malarki, tak samo
Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego Anny Krepsztul.
Zabierając głos, JE ksiądz biskup ze
wzruszeniem podziękował za wyróżnienie, zaznaczył, że mimo odległości
i rzadkich wizyt na Litwie, myślami
często jest w stronach rodzinnych.
- Opatrzność Boża tak zarządziła,
że urodziłem się właśnie w tym miejscu, w tym rejonie. Dzisiejszy dzień jest
dla mnie niezwykle ważny, bo właśnie
tu obchodzę swoje 40 lat kapłaństwa
i 25 lat biskupstwa. Przyznam, że 25
lat temu wyjazd na Białoruś był dla
mnie niełatwy, ale przyjąłem to jako
wolę Bożą. Pomimo, że jestem biskupem w Grodnie, łączę się z wami w
modlitwie, tego nie da się wymazać.
Mimo, że dzieli nas granica, to łączy
nas wiara i ziemia, z którą jesteśmy
zrośnięci. Dziękuję za wyrazy uznania,
jest to dla mnie niezwykle ważne, choć
jestem zwykłym człowiekiem i nie jestem pewien, czy na to zasługuję – powiedział ksiądz biskup.
Życzenia księdzu biskupowi złożyli księża, poseł na Sejm RL Leonard
Talmont, radca - minister Stanisław Cygnarowski, przedstawiciele społeczności ejszyskiej.
Uroczystość została uświetniona
występami artystycznymi chóru Szkoły Muzycznej w Ejszyszkach, kwartetu
smyczkowego „Projektas A”, grupy wokalnej zespołu „Solczanie” i chóru diecezjalnego „Cantate Domino” z Grodna.
Irena Kołosowska

Zespół wokalny “Art’n Voices”
z wejherowa (Polska) został
zdobywcą Grand Prix V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki chóralnej „O Złotą wstęgę
Solczy”. impreza miała miejsce
11-12 czerwca w kościele pw.
wniebowstąpienia Pańskiego w
ejszyszkach.

Festiwal Muzyki Chóralnej
„O Złotą Wstęgę Solczy” 2016

23

chóry z Litwy, Polski i Białorusi podzielone na 5 kategorii
oceniało jury w składzie: prof. dr hab.
Wioletta Miłkowska (Akademia im. F.
Chopina w Warszawie (ilia w Białymstoku), dr hab. Iwona Wiśniewska – Salamon (Instytut Muzyki Uniwersytetu
Zielonogórskiego), Marina Kirejewa
(Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Gertsena w Petersburgu),
Rasa Gelgotienė (Litewska Akademia
Muzyki i Teatru). Po przesłuchaniach,
które trwały ponad 7 godzin, jury przyznało nagrody - Złote, Srebrne i Brązowe Wstęgi Solczy. Dzień później, również w ejszyskim kościele, odbył się
koncert galowy konkursu, nad którym
od samego początku patronat honorowy
sprawuje mer rejonu solecznickiego
Zdzisław Palewicz. To największy w
rejonie solecznickim konkurs chóralny, celem którego jest propagowanie
i upowszechnianie muzyki chóralnej
oraz konsolidacja środowiska chóralnego. Od 2012 roku jego gospodarzem i
organizatorem jest Centrum Kultury w
Solecznikach i Paraia Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach.
Irena Kołosowska
Lipiec 2016
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W najkrótszą noc w roku
kwiaty paproci rozkwitały w Jaszunach
Po dwóch latach przerwy zabawa Świętojańska ponownie
wróciła do Jaszun. Mieszkańcy
znów mogli się cieszyć organizowaną przez samorząd rejonu
solecznickiego, centrum kultury
w Solecznikach, a także starostwo i Dom kultury w Jaszunach
imprezą, która przed renowacją
odbywała się co roku w parku
przy pałacu Balińskich.

23

czerwca, żegnając najkrótszą
noc w roku, w Jaszunach z okazji imienin pozdrawiano wszystkich
Janów i Janiny. W uroczystości wziął
udział mer samorządu rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, który przywitał zebranych, życząc gościom dobrego
nastroju i pięknego święta.
- Cieszę się, że po kilku latach przerwy, noc świętojańską znów świętujemy
w Jaszunach. Jest to tradycja, która
znowu zostaje odnowiona. Jesteśmy
dziś tu, w tym pięknym parku. Można
powiedzieć, że dzisiaj znaleźliśmy kwiat
paproci, który dał nam te piękne okolice i ten wspaniały pałac. Cieszy to,
że każdego razu do Jaszun przybywa
coraz więcej gości. Serdecznie wszystkich pozdrawiam z odrodzoną tradycją
spotykania się w noc świętojańską w
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parku przy pałacu Balińskich. Życzę
dobrze spędzonego wieczoru, dobrego
odpoczynku i miłych wrażeń – powiedział mer rejonu Zdzisław Palewicz.
Gości przywitał także poseł na
Sejm Respubliki Litewskiej Leonard
Talmont.
- Kiedy odbywały się remonty pałacu i parku, święta nie było, dlatego
przyjemnie jest, że w tym roku Święto
Jana zostało odnowione. Myślę, że tradycja obchodów nocy świętojańskiej tu,
w parku przy pałacu Balińskich, będzie
żyć przez długi czas. Solenizantom życzę dużo zdrowia, żeby w życiu byłoby więcej szczęścia niż smutku. Życzę
wszystkiego najlepszego i pięknego
wieczoru – mówił poseł na Sejm Re-

spubliki Litewskiej Leonard Talmont.
Wśród dostojnych gości w imprezie
uczestniczyła delegacja z niemieckiego
miasta Hude. Tradycyjnie, po rozpoczęciu imprezy, wszyscy Janowie i wszystkie
Janiny zostali uhonorowani wieńcami
dębowymi. W tym roku imprezą kulturalną nocy świętojańskiej rozpoczął się
długi weekend, więc była to wspaniała
okazja nie tylko do udziału w imprezie,
ale dobrego odpoczynku. Program zaprezentowali: zespół pieśni i tańca „Znad
Mereczanki”, soliści zespołu pieśni i
tańca „Solczanie”, Aistė Smilgevičiūtė
i zespół „Skylė”, zespół folklorystyczny
„Kupalinka” (Białoruś) oraz zespół folk-rockowy „Horpyna” (Polska).
Irena Kołosowska

Solczanie na XVI Rodzinnym Zlocie
Turystycznym
Po raz szesnasty członkowie i sympatycy Akcji wyborczej Polaków
na Litwie-Związku chrześcijańskich Rodzin oraz Związku Polaków
na Litwie zebrali się na Rodzinnym Zlocie Turystycznym. impreza
miała miejsce 16-17 lipca w Bieliszkach nad jeziorem Oświe. Swoich przedstawicieli na rodzinnym pikniku miał też rejon solecznicki.
Delegacji przewodniczył prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału
AwPL i ZPL, mer rejonu Zdzisław Palewicz.

- Nasi przedstawiciele w samorządach uczciwie sprawują władzę, nasza
praca w Sejmie jest bardzo aktywna i
nabiera rozmachu, tak więc po tej ciężkiej pracy przychodzi czas na odpoczynek, ale też nabranie sił przed ważną
batalią, która, jak wiemy, odbędzie się
9 października. Mam nadzieję, że uda
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tUryStyKa
się tę kampanię wyborczą przeprowadzić należycie i nie tylko utrzymać stan
posiadania w litewskim parlamencie,
ale nawet ten wynik polepszyć i wprowadzić do parlamentu kilkunastu naszych przedstawicieli. Oczywiście, nie
jest to celem samym w sobie, to tylko
narzędzie, ażeby dalej realizować nasz
program skierowany do każdego mieszkańca naszej Litwy, do szeregowego
obywatela, do prostych ludzi – witając zebranych mówił przewodniczący
AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski.
Po części oicjalnej na uczestników
zlotu czekały liczne atrakcje – popisy
konne członków Klubu Jazdy Konnej „Joker” z Chełmna i kieleckiego
Ochotniczego Szwadronu Kawalerii
im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, a
także zawody sportowe, zabawy i konkursy dla dzieci, występy zespołów artystycznych.
Udział w imprezie był szczególnie
udany dla sportowców naszego rejonu,

HiStoria
O ZAkOnAcH nA ZieMi SOLecZnickieJ

Karmelici w Koleśnikach
w przeszłości na obszarze dzisiejszego rejonu solecznickiego istniały
parafie, liczne kościoły oraz domy i zgromadzenia zakonne. wystarczy wspomnieć o karmelitach w koleśnikach i Taboryszkach, franciszkanach w norwiliszkach oraz Siostrach Służkach w ejszyszkach.
zieje i działalność zgromadzeń zakonnych, wnoszących znaczący
wkład w życie religijne i społeczne, są
niemal nieznane, stąd istnieje potrzeba,
aby je przybliżyć. Na początek chcieliśmy napisać o karmelitach.
Karmelici to katolicki zakon kontemplacyjny Marii Panny z góry Karmel o surowej regule.
Pełna nazwa to Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
Początkowo była to grupa pustelników, których siedzibą była góra Karmel w Palestynie (stąd nazwa). Karmel
oznacza „ogród” i od niepamiętnych
czasów był miejscem kultu. Właśnie
tam powstała wzorowana na postaci
proroka Eliasza tradycja samotnego
obcowania z Bogiem na Górze Karmel. Dopiero w latach 1216-1228
po zdobyciu Palestyny następuje
rozkwit Kościoła łacińskiego i zakonu karmelitów. Był to okres krucjat
chrześcijańskich z Zachodu, a po
zdobyciu Jerozolimy wielu przybyszów z Europy zaczęło napływać do
Palestyny. Słysząc o świętości Góry
Karmel, niektórzy z nich – rycerze,
pielgrzymi, pokutnicy – dołączali się
do mieszkających tam pustelników,
dając początek Zakonowi.
Do Polski karmelici zostali sprowadzeni w 1397 r. przez Jadwigę Andegaweńską i Władysława Jagiełłę.
Początkowo mieli klasztory w Krakowie, Płońsku, Bydgoszczy i Poznaniu. W połowie XVI w. karmelici
posiadali już 11 klasztorów. W 1687
r. powstaje prowincja litewsko-ruska.
W wieku XVIII karmelici posiadali aż
86 klasztorów w pięciu prowincjach.
Wydarzenia polityczne, rozbiory, powstania i represje popowstaniowe stały
się przyczyną kasaty prawie wszystkich klasztorów.

D

którzy przywieźli do domu 11 medali.
Brązowe medale wywalczyli nasi siatkarze – drużyna męska i żeńska z Solecznik, z kolei siatkarki z Butrymańc
stanęły na drugim miejscu podium. W
zawodach koszykarskich na imprezie nie

było równych „Sokołom” z Ejszyszek,
którzy pewnie zgarnęli złoty puchar zlotu, brązowe medale zaś powędrowały
do Butrymańc. Niczym dęby stanęli do
zawodów w przeciąganiu liny mężczyźni z Jaszun – i kolejny złoty medal. Ci
sami mężczyźni – Witalij Daukszewicz,
Walerij Romachin i Gienadij Bogdziewicz w swoich kategoriach wiekowych
wywalczyli dwa złote i srebrny medal
w podnoszeniu ciężarów. W odróżnieniu
od innych zawodów, odbywających przy
gromkich owacjach kibiców, zawodom
w szachy towarzyszyła cisza i skupienie. Jednak i w nich nie obyło się bez
zwycięskich partii solczan – Nikołaj
Matwiejenko wywalczył złoty medal
zaś Iwan Sworobowicz – brązowy.
Sportowcom rejonu kibicowali mer
rejonu Zdzisław Palewicz, wicemer Jadwiga Sinkiewicz, zastępca dyrektora
administracji Beata Pietkiewicz.
Irena Kołosowska

kOŚciół i kARMeL
w kOLeŚnikAcH

Początki Koleśnik giną w pomroce
dziejów, acz w XVII wieku łączą się
z losem rodu Kuncewiczów, a nieco
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później z zakonem karmelitów. Przed
swą śmiercią w 1643 roku Samuel Kuncewicz wzniósł w Koleśnikach kaplicę
grobową. W 1676 roku Konstanty Michał Kuncewicz wybudował kościół.
Kolejną świątynię pw. Matki Boskiej
Szkaplerznej ufundował Jan Konstanty Kuncewicz, który założył również
męski klasztor karmelitów. Miał się on
znajdować na Jasnej Górce nieopodal
Koleśnik. Fundatorem klasztoru miał
być Konstanty Jan Kuncewicz albo,
wg. Bonieckiego, Konstanty Michał
Kuncewicz. Nadanie miało miejsce 21
listopada 1701 roku. Uposażenie klasztoru znamy dopiero z dokumentu z 1825
roku: 17 dymów, dwóch czynszowników, dwie karczmy (w Koleśnikach
i Czepielunach), ponadto - młyn nad
stawem, pracujący tylko na wiosnę i w
jesieni, folwark, w którym było koni
– 8, wołów roboczych i młodych – 17,
krów dojnych – 22, cieląt rozmaitych
– 20, owiec – 50, świń – 40, gęsi – 46,
kaczek – 38, kur – 52. W tym czasie w
miasteczku Koleśniki było 17 dymów,
ogrodowych – 3, chałupników – 3,
karczma i młyn. Brakuje natomiast danych o powierzchni majątku klasztoru.
Kościół, ufundowany przez Kuncewiczów, został konsekrowany 28 stycznia 1814 roku przez ks. Konstantego
Kazimierza Brzostowskiego, biskupa
wileńskiego i otrzymał wezwanie N.
M. Panny Szkaplerznej. Był to kościół
drewniany, zbudowany na planie krzyża, z dwiema kopułami na babińcem,
trzecią mniejszą nad prezbiterium, na
kopułach - krzyże1. Świątynia posiadała
16 okien i 2 mniejsze okna, podłogę i
suit, wykonane z drewna, organy na 8
słupach. Wymiary kościoła: od ołtarza
głównego do babińca - 45 łokci (łokieć
to dawna miara, w XVI wieku – 58,6
cm), szerokość bez kaplic - 21 łokci, z
dwiema kaplicami - 38 łokci. Świątynia
o wysokości 15 łokci, z podmurowaniem z kamienia, pokryta gontem. Plac
kościelny (111 x 76 łokci) ogrodzony był
J. M. Giżycki, Z przeszłości karmelitów na
Litwie i na Rusi. Cz. 1-2 wyd. 1918 r.

1

drewnianym płotem. Wewnątrz kościoła znajdowało się 6 ołtarzy z obrazami
Matki Bożej Krakowskiej, św. Alberta,
św. Antoniego, św. Teresy, św. Józefa
Oblubieńca, N. M. Panny Szkaplerznej,
św. Macieja i św. Tomasza. Kościół posiadał trzy dzwony i sygnaturkę. Od 4
maja 1802 roku w koleśnickim kościele
ustanowiono paraię.
W 1804 roku klasztor karmelitów to
drewniany budynek, na podmurówce, o
6 celach zakonnych, z refektarzem, izbą
gościnną, kuchnią i pomieszczeniami
gospodarczymi. Na górze - dwie sale z
krużgankami. Był to budynek o wymiarach 62 na 21 łokci. Przy klasztorze - sad
i ogród o wymiarach 188 na 115 łokci.
W 1825 roku budynek klasztorny
już nie nadawał się do do celów zakonnych, a zakonnicy mieszkali w wybudowanej oicynie. W bibliotece klasztornej było wtedy ponad 100 tomów.
Wyposażenie klasztoru było dość
bogate: meble, aparaty kościelne, kielichy, pateny, ampułki, monstrancja,
relikwiarze, puszka. Bogate było też
archiwum, w którym znajdowały się
inwentarze, przywileje, dyplomy, dokumenty prawne, dekrety trybunalskie,
mapy sądowe i inne pisma.

kARMeLici

Pierwsza informacja o fundacji
Kuncewiczów pochodzi z Woli Gułowskiej, gdzie na kapitule prowincjonalnej w dniu 17 czerwca 1701 roku
otrzymano list z taką informacją. W
1704 roku w koleśnickim klasztorze
pojawili się ojcowie: Tomasz Stryjkowski i Fortunat Miksiewicz, rok później
- prokurator Gabryel Kołakowski, w
1709 roku Jan Żukiewicz i prokurator Michał Jankowski. W 1715 roku
był tu już konwent: przeorem był o.
Kazmierz Proniewski, ponadto o. o.
Proces Kozłowski, Gaudenty Wójcikowicz, Stanisław Bielikowicz. Następnie
przeorem był Kazimierz Baliński. W
Lipiec 2016
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1724 roku funkcję tę pełnił o. Władysław Cierpiakowski, w 1728 roku o.
Kazimierz Baliński i jeszcze 6 zakonników. W 1731 roku przeorem był o.
Stanisław Bielikowicz i byli tu jeszcze
o. o. Stanisław Cecnarowicz, Mikołaj
Lignau, Norbert Kałużyński, Łukasz
Szczerbiński i jeden konwers.
W 1734 roku przeorem był o. Fulgenty Kamieński, ponadto o. Konrad
Petliński, Hilaryon Wichrowski, Apolinary Paszkiewicz, Edmund Stępniewski i jeden konwers.
W 1738 roku o. Fulgenty Kamieński,
ponadto o. Andrzej Jurewicz, Piotr Kański, Faustyn Korzeniowski, Raymond
Szymkiewicz diakon i jeden konwers.
W 1740 roku przeorem jest o. Kamiński i jest tu w sumie 7 zakonników.
1743 przeor o. Piotr Stogniew, o. Telesfor Kupiszewski, Augustyn Jurewicz,
Jerzy Żyliński, Teodor Juśkiewicz, Bonawentura Juchniewicz i 3 konwersów.
W 1754 roku przeorem jest o.
Piotr Stogniew, kaznodzieją o. Łukasz
Szczerbiński, podprzeor o. Damian
Skoczyński oraz o. Grzegorz Lenkiewicz, o. Teodor Juszkiewicz, o. Eliasz
Własewicz, o. Mikołaj Daukszewicz
oraz trzech diakonów i konwers. W tym
samym roku przeorem obrany został o.
Fulgenty Kamieński i był nim jeszcze
w 1757 roku. W 1760 przeorem był
o. Ludwik Lipski a w1764 o. Brokard
Łapa. Potem istnieje luka w przekazach
historycznych co do obsady domu zakonnego, była to wówczas prowincja
litewska karmelitów.
W 1804 roku istniała w Koleśnikach
szkółka paraialna, do której uczęszczało 4 uczniów2. W 1802 roku w miasteczku Koleśniki było 18 dymów, 3
ogrody, 3 chałupników, karczma i młyn.
W 1805 roku w klasztorze pracowali o. Teoil Kolesiński i o. Kazimierz
Rhode, by następnie przejść do innych
klasztorów. Na ich miejsce w tym samym roku przybyli: o. Augustyn Rymkiewicz, Józef Kaczanowski, a nieco
później o. Łukasz Hołuja, przeniesiony
z Wilna, który został przeorem. Był tu o.
Łukasz Doliński, krótko przeorem był
o. Spirydyon Miładowski (tu zmarł).
Ojciec Spirydyon zaciągnął pożyczkę
na remont kościoła i klasztoru – 1050
rubli i 40 beczek żyta. W 1807 roku
pojawił się tu kleryk Zamulewicz. Na
początku 1810 roku przeorem został o.
Feliks Pakułowicz, w 1813 roku o. Joachim Szatałowcz. W 1816 roku przeBiskupstwo wileńskie, opr. ks. J. Kurczewski,
Wilno 1912 r.

2
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orem zostaje o. Dominik Łapiński, a w
1825 roku o. Stanisław Kieraszowicz.
W 1832 roku, po stłumieniu powstania listopadowego, kościół i klasztor z rozkazu cara rosyjskiego zostały
zamknięte, zaś paraię zlikwidowano i
przyłączono do paraii ejszyskiej. Po
siedmiu latach nieczynną świątynię
koleśnicką mieszkańcy Radunia (dzisiejsza Białoruś) rozebrali i przenieśli
do swego miasta. Po kasacie klasztoru wyposażenie klasztoru rozdzielono
między okoliczne paraie.
I tak do k
:
obrazy, Św. Magdalena de Pazzi, XVIII
wiek , Św. Maria Magdalena, XVIII
wiek Wizja św. Szymona Stocka, XVIII
wiek, Zdjęcie z Krzyża, XVIII wiek, ornamenty snycerskie ołtarzy, XVIII wiek.
Organy powędrowały do Zabłocia (Białoruś), dzwony do Oławy, dekanatu mereckiego, księgi metrykalne do Ejszyszek.
Karmelici utracili wtedy 24 domy
zakonne, w tej liczbie Koleśniki i odlegle Taboryszki.

kOLeŚniki PO kASAcie

W Koleśnikach pozostała kaplica,
która funkcjonowała tylko do 1863
roku. Dziś w Koleśnikach znajduje
się murowany kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny i dwa
zabytkowe krzyże. Istniejącą w Koleśnikach świątynię zaprojektował
Michał Dubowik (1871-1938), a budowana była przez Antoniego Adama
Filipowicza-Dubowika (1865-1930).
W 1904 roku paraię koleśnicką objął ksiądz proboszcz Michał Rudzis.
Proboszcz mieszkał w folwarku Gustawa Kuncewicza, gdzie przez pół
roku odprawiane były nabożeństwa.
11 lipca 1905 roku biskup Ropp poświęcił kamień węgielny pod nowy
kościół. Od września 1904 roku odprawiano je w zestawionej szopie w
pobliżu budowanej świątyni. W 1910
roku paraia koleśnicka należała do
dekanatu raduńskiego i liczyła 5186
wiernych. W 1913 roku paraia liczyła 5300 wiernych. Wikariuszem był
ks. Bernard Sużedel. Trwała budowa
nowej świątyni. Cegłę na budowę
kościoła wypalano w Komaruńcach
i przewożono do Koleśnik. Budowa
samej wieży trwała 2 lata. 11 listopada 1922 roku ksiądz Jan Kuźmiński
– proboszcz z Naczy, w nowo wybudowanym kościele odprawił pierwszą
mszę świętą.
W 1915 roku proboszczem był ks.

Rudzis, a wikariuszem ks. Józef Moncewicz-Masiewicz.
28 maja 1927 roku ks. Romuald
Jałbrzykowski, arcybiskup wileński,
wizytował kościół i paraię ejszyską3.
W latach 30. XX wieku istniało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (18
druhów i 30 druhen)4.
W 1936 roku proboszczem był ks.
Stanisław Woronowicz5, a wikariuszem
ks. Jan Wysocki. Paraia liczyła 6137
wiernych. Ks. Woronowiczowi udało
się ukończyć budowę kościoła, wykończyć budowę jednej wieży, zasklepić
drugą i wykończyć fronton 6. W 1938
wikariuszem był ks. Antoni Zaman, a
w 1939 roku ks. Władysław Filipek.
W latach 20. założono w Koleśnikach
spółdzielnię mleczarską, do której należało
200 osób, mleczarzem był Antoni Budeń.
Po kliku latach prosperity, spółdzielnia
popadła w długi, co skończyło się się jej
likwidacją przy 8 tys zł zadłużenia7.
W 1928 roku założono koło Związku
Strzeleckiego8. 18 lipca 1929 roku zaprowadzono służbę telegraiczną i pocztową
w Koleśnikach. W 1931 roku w Koleśnikach funkcjonowała ochotnicza straż
pożarna, prezesem w tym roku został
wybrany Chełmowski9. We wsi w 1931
roku funkcjonował Związek Strzelecki10.
W czasie okupacji sowieckiej w
latach 1939-1941 bolszewicy zabrali
ziemie paraii, zostawiając proboszczowi 2 ha ziemi uprawnej oraz 1 ha
pod zabudowaniami. Do komsomołu
we wsi nikt się nie zapisał11
Mieczysław Machulak
KW, R.4, Nr 92 (23 kwietnia 1927)
4 NP, R. 4, Nr 10 (8 marca 1931)
5
Ks. Stanisław Woronowicz ur. się w 1906
roku. Kapłan od 1929 roku. Pracował w
paraiach: 1930-1932 Borodzienicze, dek.
Miory (kat. szkolny), 1932-1935 – Koleśniki,
(wikariusz – adiut.), 1935-1939 – Koleśniki
(proboszcz), 1939 – Ołyka (Wołyń), 1946-1949
– Niemodlin (proboszcz), 1946 listopad-1947
styczeń i 23 czerwiec 1947-26 sierpień 1947 –
Tułowice (tymczasowo z Niemodlina), 1949-?
– Torzym (proboszcz), 1951-1957 – Nowogard
(proboszcz), 1957-1961 – Polanica – Zdrój zs w
Dusznikach – Zdroju (dziekan), Duszniki –Zdrój
(proboszcz). Zm. 1961 roku.
6
Nasz Przyjaciel: tygodnik polityczny dla miast
i wiosek R. 7, Nr 6 (4 lutego 1934)
7
Nasz Przyjaciel: tygodnik polityczny dla miast
i wiosek R. 5, Nr 28 (10 lipca 1932)
8
ZN 1928/3
9
Zn 1931 /Nr 31
10
ZN 1931 Nr 65
11
ks. D. Majewski, ks. D. Zdon Okupacja
sowiecka (1939-1941) w dekanacie raduńskim
w Archidiecezji Wileńskiej (Dokumenty:
Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne Nr
67/1997 r.
3

„Miłosierni jak Ojciec”

Szczęść Boże wszystkim!
Drodzy czytelnicy, ci pielgrzymujący z nami i ci, którzy o nas nie
słyszeli.
czestniczę w pielgrzymce już
12 lat, a organizuję i prowadzę
ją po raz czwarty. Dziękuję Bogu za
natchnienie i łaskę modlitwy. Często
słyszymy pochwały dla organizatorów.
Dziękujemy za nie, ale też wiemy, że
jest to izyczny i duchowy wysiłek samych uczestników oraz pomoc wielu
ludzi wierzących w Chrystusa.
W tym roku tematem pielgrzymki
było miłosierdzie Boże, ponieważ zawsze łączymy się z wiarą i przeżywanym tematem Katolickiego Kościoła
Powszechnego. Hasło „Miłosierni jak
Ojciec” pomogło nam poznać Boga
jako Stwórcę, bliską Osobę i było też
przygotowaniem do Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie.
Tegoroczna pielgrzymka była inna
niż wszystkie poprzednie. Trochę inaczej też zorganizowaliśmy promocję.
Mamy już dwujęzyczną stronę internetową pielgrzymki: www.ejszyszki-ostrabrama.lt. O jeden dzień przedłużyliśmy pielgrzymkę, bo wcześniej
pielgrzymi mówili, że pielgrzymka
jest za krótka i pierwszy odcinek (od
Ejszyszek do Solecznik) jest za długi
(ponad 30 km). Czas pokaże, czy to
zostanie. Zawody sportowe były nie

U

tylko w Rudominie, ale też w Butrymańcach. Zabawę zorganizowaliśmy w
Solecznikach. Pielgrzymka była przygotowaniem młodzieży do Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie. W tym
roku nasza Archidiecezja nie ma nowo
wyświęconych kapłanów, dlatego w
Turgielach Mszę dziękczynną z okazji
15-tej rocznicy święceń kapłańskich
odprawił ks. Tadeusz Szwedawiczius,
proboszcz paraii w Rudziszkach i Połukniu. Mieliśmy także jedną konferencję w języku litewskim. Podczas Mszy
św. na zakończenie pielgrzymki część
pielgrzymów miała okazję modlić się w

kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, a
wszyscy przejść przez Bramę Miłosierdzia i otrzymać odpust zupełny.
Pielgrzymka tradycyjnie rozpoczęliśmy już w niedzielę, 10 lipca, wieczorem, gdy autobusem pojechaliśmy
z Wilna od Ostrej Bramy do Ejszyszek,
aby w poniedziałek rano wyruszyć z powrotem do Ostrej Bramy, tym razem pieszo. Z Wilna wyjechało około 60 osób.
Nazajutrz, po Mszy św. na rozpoczęcie
pielgrzymki było nas już około 140, a
do Ostrej Bramy, 15 lipca, doszliśmy w
prawie 200 osób. Nastrój pielgrzymów
był radosny i modlitewny. W większo-
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ści szła z nami młodzież. Najmłodsza
uczestniczka miała 5 lat, najstarsza 75
lat. Były też z nami rodziny.
W Butrymańcach zostaliśmy serdecznie przyjęci przez proboszcza ks.
Szymona Wikło, panią dyrektor gimnazjum im. Anny Krepsztul Teresę Sawiel
oraz mieszkańców. Tu też rozegraliśmy
przyjacielski turniej siatkówki razem z
siostrami zakonnymi. Gdy po dwóch
dniach dotarliśmy do Solecznik, zorganizowaliśmy wspaniałą zabawę i tańce w parku miejskim. Na przyszłość
zaprosimy do zabawy również mieszkańców Solecznik. Nie zważając na
przelotny deszcz w Rudominie, mieliśmy turniej piłki nożnej, w którym grali
księża przeciwko chłopakom („reszcie
świata”). Księża przegrali 3-1, ale w
następnym roku czeka nas rewanż!
Jako organizator zauważam wielką
potrzebę młodzieży bycia razem i uczenia się dobra, prawdy i dostrzegania
piękna życia. Zabawa i sport podczas
pielgrzymki są łączone z modlitwą, aby
pokazać młodzieży, że życie i wiara
jest jednym. Pragnę powiedzieć, że
doświadczam pomocy księży i sióstr
zakonnych posługujących na Wileńszczyźnie i ludzi wierzących. Jako kapłan
przeżywam radość spotkania z Bogiem,
mam zawsze intencje, które powierzam
Bogu przez wstawiennictwo Matki
Bożej. Doświadczam działania Boga
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NATO nie stanowi zagrożenia dla żadnego kraju. Nie chcemy nowej „zimnej wojny”.
Nie chcemy nowego wyścigu zbrojeń. I nie szukamy konfrontacji.

Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO,
8 lipca 2016 roku, Warszawa

Litwę wzmocnią wojska niemieckie
Od 8 do 9 lipca 2016 roku w
warszawie odbył się szczyt
nATO, czyli spotkanie głów
państw, szefów rządów oraz ministrów obrony państw członków
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
spotykając ludzi. Dlatego dziękuję za
udzielone noclegi w Ejszyszkach (w
sali sportowej), w Butrymańcach, Solecznikach, a także w Turgielach i Rudominie. Wszyscy dyrektorzy szkół są
bardzo otwarci i pomocni. Bóg zapłać
dla spotykających nas ludzi we wsiach
i przy krzyżach. Nie mogę też nie mówić o ogromnej pracy i wysiłku przygotowania pielgrzymki. Potrzebujemy
modlitewnego wsparcia, ale też trzeba
wybrać datę, przygotować prośby do
samorządów i prosić o inansowanie.
Szukamy śpiewaków i zapraszamy
księży, zakonników i młodzież. Na
koniec pragnę już dziś zaprosić młodzież, rodziny i też osoby starsze pra-

gnące uczestniczyć w następnym roku
w „duchowych rekolekcjach” w dniach
10-13 lipca. Chociaż pielgrzymka jest
raz do roku, potwierdzam, że trwa ona
duchowo przez cały rok. Trwa ona na
Facebooku, na stronie internetowej
www.ejszyszki-ostrabrama.lt i każdego
miesiąca 16 dnia, kiedy odprawiam (na
razie na Zwierzyńcu) Mszę świętą za
pielgrzymów i oiarodawców.
Kto chociaż raz przeszedł drogę z
Ejszyszek do Ostrej Bramy, ten wie, że
ta modlitwa daje wiarę, nadzieję i miłość na cały Boży rok. Spróbuj i ty, a nie
będziesz zawiedziony! Zapraszamy!
Ks. Wiktor Kudriaszow
Fot. Grażyna Radzewicz

ReDeFinicJA
i nOwi cZłOnkOwie

Organizacja militarna
NATO
powstała 4 kwietnia 1949 roku jako
parasol chroniący państwa członkowskie przed atakami ze strony Związku
Sowieckiego. Po zakończeniu „zimnej wojny” NATO pełni rolę ochronną
i szkoleniową dla członków sojuszu
oraz rolę stabilizującą konlikty zbrojne poza granicami organizacji. Są dwa
środki chroniące członków - polityczne
oraz militarne. Polityczne oznaczają
właśnie współpracę w zakresie bezpieczeństwa oraz obrony, w ramach tych
środków odbywa się wymiana militarno - naukowa oraz szkolenia dla wojsk,
co ma przyczynić się do budowania
większego zaufania. Militarne środki
zostaną użyte wówczas, gdy zawiedzie
dyplomacja i jeden z członków zostanie
zaatakowany.
Zapis o kolektywnym użyciu sił
wojskowych na wypadek ataku na
któregoś z członków, został zapisany
w traktacie założycielskim, w artykule
5. Dzisiaj mamy 28 państw członkowskich NATO w tym np. Turcję, Kanadę,
Norwegię. Do sojuszu nie należą np.
Austria, Szwecja czy Finlandia.
Polska jest członkiem NATO od
1999 roku, Litwa od 2004 roku. Obecnie Czarnogóra podpisała traktat akcesyjny, który jest ratyikowany przez
kraje członkowskie.
Po rozpadzie Związku Sowieckiego
NATO rozpoczęło proces redeinicji
swego istnienia z sojuszu odstraszającego wrogów na sojusz partnerstwa
i współpracy wojskowej. Współpraca
dotyczy również Rosji. Od początku
lat 90. NATO prowadzi dialog z Rosją
oraz współpracuje w tak zwanych stre-

fach wspólnych interesów. Przykładem
takiej współpracy jest Afganistan oraz
walka z terroryzmem. W 2002 roku
została stworzona Rada NATO-Rosja.
Rosja ma również stałe przedstawicielstwo przy NATO.

PRZeD SZcZyTeM
w wARSZAwie

Pogorszenie się relacji między partnerami nastąpiło w chwili eskalacji
konliktu na Ukrainie oraz po przyłączeniu Krymu do Rosji. Szczyt w Walii
w 2014 roku poprzedzał tegoroczne
spotkanie i ze względu na brak zgody na rozmieszczenie sił bojowych na
wschodniej lance, którą stanowią kraje
bałtyckie, Polska i Rumunia. Termin
ten nie odnosi się do Czech, Słowacji, Węgier oraz Bułgarii ze względu
na różnice w postrzeganiu Rosji jako
partnera, a nie wroga. Te państwa nie
domagały się zwiększenia i zmiany (z
ćwiczebnych na bojowe) obecności sił
natowskich na swoim terytorium, ale
poparły takie dążenia swoich sąsiadów.
Szczyt w 2014 roku zapewnił tylko
państwa wschodniej lanki o sojuszniczej solidarności oraz zwiększeniu
sił ćwiczebnych na lądzie, powietrzu
oraz morzu. Szczyt przede wszystkim
skoncentrował się na reformie Sił Od-

powiedzi NATO (NRF) oraz Sił Bardzo
Wysokiej Gotowości (VJTF), to jest
brygad z liczebnością około 5 tysięcy
żołnierzy, które w razie konliktu z Rosją zostałyby szybko rozmieszczone we
wschodniej lance.
W ciągu dwóch lat kraje bałtyckie
(Estonia, Łotwa i Litwa), obawiając
się agresji ze strony Rosji, koncentrowały się na zwiększeniu aktywności
NATO na swoim terytorium. W maju
2015 roku ministrowie obrony trzech
państw apelowali do członków sojuszu
o rozmieszczeniu jednostek, wielkości wzmocnionego batalionu z ciężkim sprzętem, który miałby uzupełnić
potencjał wojskowy krajów. Oprócz
działań ze strony sojuszu same państwa zwiększyły wydatki z budżetu
na wojsko oraz np. Litwa wznowiła
powszechną służbę wojskową.

SZcZyT w wARSZAwie

Warszawski szczyt NATO składał
się z dwóch części. Pierwszego dnia
członkowie podejmowali decyzje o
obronie i odstraszaniu. Drugi dzień
został poświęcony wzmocnieniu partnerów NATO ( m.in. Afganistan i Ukraina) oraz zapewnieniu stabilności poza
granicami Sojuszu (szkolenia wojskowe dla żołnierzy irackich wspierające
Lipiec 2016
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walkę z tzw. państwem islamskim).
Ale to postanowienia z pierwszego
dnia były wyjątkowe, przede wszystkim,
dlatego, że NATO po raz pierwszy od
zakończenia „zimnej wojny” zmienia
charakter swej polityki z reasekuracji
do rozpoczęcia ponownego odstraszania
wobec Rosji. Tym razem członkowie
sojuszu nie tylko zapewnili o solidarności, ale zobowiązali się do podjęcia
konkretnych kroków, żeby zapewnić
bezpieczeństwo wschodniej lance. Ze
względu na politykę Rosji, sojusznicy
uznali, że konieczne jest rozmieszczenie
sił bojowych, a nie tylko ćwiczebnych.
Uzgodniono, że zostaną rozmieszczone
cztery trwałe (z rotacyjną obecnością)
grupy batalionów bojowych z pełnym
uzbrojeniem i wyposażeniem wojskowym. To jednak nie są siły, które zapewnią Litwie i innym krajom wschodniej
lanki obronę w czasie potencjalnego
ataku Rosji, ale uwikłanie batalionów w
walki z Rosją uruchomiłyby dalszą reakcję natowskich wojsk, co ma zniechęcić
Rosję do podejmowania jakichkolwiek
agresywnych działań.
Rozmieszczenie batalionów jest
następujące:
Estonia - główna grupa bojowa ma
się składać z żołnierzy Wielkiej Brytanii (500) oraz dodatkowo będą tam
bataliony z okresową rotacją z Danii
i Francji;
Łotwa - główny batalion z Kanady
(450) oraz rotacyjne z Polski, Portugalii
i Włoch;
Litwa - główny batalion to żołnierze
niemieccy (600) oraz okresowe grupy
z Norwegii, Holandii, Belgii, Luksemburgu i Francji;
Polska - główny batalion to żołnierze z USA (1000) oraz rotacyjne z
Wielkiej Brytanii i Rumunii.
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Islandia – wyspa ognia, lodu i spokoju
w podróż do islandii wybierałam
się bardzo niechętnie. Początek czerwca. w Solecznikach
wszystko kwitło i pachniało,
zapowiadając dobry początek
lata. Tymczasem ponad 4 tys.
kilometrów stąd, na północnej
części kuli ziemskiej, przejmujące chłodne wiatry, deszcze i
niskie jak na tą porę roku temperatury skutecznie zniechęcały do
odwiedzenia tej dalekiej wyspy.
Była to częściowa odpowiedź sojuszu na prośbę państw bałtyckich. Częściowa, ponieważ nie ma porozumienia
wewnątrz NATO na dyslokacje stałych
jednostek, co m.in. dla Niemiec oznaczałoby naruszenie zapisów Aktu Stanowiącego NATO - Rosja. Ze względu
na brak zgody nie zostały również wysłuchane prośby Rumunii o utworzeniu
wielonarodowej brygady oraz natowskiej loty czarnomorskiej. Jedyną decyzją szczytu było utworzenie rumuńskiej brygady na Morzu Czarnym, w
której skład wejdą kompanie ćwiczebne
NATO stacjonujące w Rumunii.
Z dużych członków NATO, Republika Federalna Niemiec nie jest jedynym państwem, które nie postrzega
Rosji jako wroga. Do tej grupy należy
też Francja. Brak zgody wewnątrz sojuszu może prowadzić do zaniechania
działań. Decyzje nie są wiążące dla
państw. Przywódcy obecni na spotkaniu
wypracowali deklaracje i postanowienia, zobowiązali się do działalności, ale
muszą jeszcze te decyzje przedstawić

we własnych krajach i uzyskać poparcie
swoich zobowiązań. A są to decyzje polityczne, od których zależy współpraca
danego państwa z tak dużym graczem
jak Rosja. Do tego dochodzą wybory
jak w Stanach Zjednoczonych, które
mogą zmienić postanowienia szczytu.
Niemcy również już w 2017 roku zostaną pochłonięci kampanią wyborczą.
Będzie to więc kolejny test dla organizacji określający, czy NATO faktycznie
służy obronności swoich sojuszników i
wywiązuje się ze zobowiązań, czy jest
tylko organizacją polityczną produkującą
nowe deklaracje.
Jeżeli sprawdzi się scenariusz braku działań, to Litwa, Polska, Łotwa i
Estonia powinny poddać rewizji politykę wobec największego sąsiada i nie
polegać całkowicie na zachodnich deklaracjach, tylko wypracować własny
model współpracy z Rosją.
Katarzyna Biersztańska
Opracowane na podstawie:
OSW oraz NATO newsroom
Fot. Katarzyna Biersztańska

o Islandii przybyliśmy jako 10-osobowa grupa w celu poznania systemu kształcenia osób dorosłych. Projekt
pt. „Zwiększenie udziału dorosłych
w kształceniu ustawicznym poprzez
podniesienie kompetencji międzykulturowych” był realizowany w dwóch
etapach i wcielony w życie dzięki funduszom zdobytym z EEA Grants przez dyrektora Centrum Kształcenia Dorosłych
w Solecznikach Sauliusa Samulevičiusa.
Islandia, wbrew wszelkim pogodowym obawom, przywitała nas słońcem.
Już pierwszego dnia spotkaliśmy sie z
naszym islandzkim partnerem projektu – organizacją „Jafnrettishus”, czyli
„Dom Równości”. Jakież było nasze
zdziwienie, gdy naszą grupkę przywitała pani Alina, która od razu po litewsku,
a po bliższej znajomości już z wileńska
opowiedziała o życiu w Islandii i swojej
emigracji do tego kraju.
Pani Alina nie była jedyną imigrantką, którą spotkaliśmy. Imigrantką jest
też dyrektor „Dom Równości” pani
Amal Tamimi, która przyjechała z Palestyny w latach 80., jak również Renata Peskova z Czech, przewodnicząca Stowarzyszenia „Języka Ojczysty”,
która na zajęciach przekonywała nas
o tym, że komunikacja i nauka języku
ojczystym na ogromny wpływ rozwój
dziecka i jego przyszłe osiągnięcia.
Akurat to stwierdzenie było dla nas,
mieszkających w wielojęzycznym społeczeństwie, bardzo oczywiste...
Wracając do tematu imigracji, warto zaznaczyć, że w Islandii mieszka
obecnie ponad 27 tys. imigrantów.
Grupa ta stanowi aż 8,4 proc całej
populacji. Gdy do tej liczby doda się
dzieci imigrantów, to liczba wzrośnie

D

Stolica Reykjavik z wysokości katedry Hallgrímskirkja

do 9,5 proc. Najliczniejszą grupą imigrantów są Polacy, stanowiący ponad
36 % wszystkich imigrantów.
Polityka państwowa wobec imigrantów wydaje się być bardzo przyjazna.
Zapytani o nastroje nacjonalistyczne
nasi nowi znajomi zgodnie stwierdzili,
że wszelkie próby wywołania nastrojów nacjonalistycznych w Islandii są
odbierane negatywnie. Islandia nadal
potrzebuje rąk do pracy, najlepiej dobrze wykwaliikowanych.
Szczególnie interesujący dla nas (nasza grupa złożona była z pedagogów z

kraju więc wyjątkową uwagą objęte
jest ustawiczne kształcenie dorosłych,
doradztwo zawodowe oraz praca z osobami niezatrudnionymi. Efektem aktywnej polityki, prowadzącej do zdobycia
wykształcenia i zatrudnienia, jest dość
niska stopa bezrobocia, która na 1 stycznia 2016 wyniosła 3,8 % w skali kraju.
Czym zaskoczyła nas Islandia? Islandia zaskoczyła nas przede wszystkim cenami, które okazały się bardzo
niespółmierne do naszych litewskich
zarobków. Prawie wszystko, a więc zakup biletów, wejściówek, prezentów

Spotkanie w urzędzie miasta Akranes

wykształcenia i z powołania) okazał się
system kształcenia. Edukacja w Islandii podzielona jest na 4 etapy: edukacja
wczesnoszkolna, szkoła podstawowa,
czyli kształcenie obowiązkowe (6-16
lat), szkoła średnia dla młodzieży (1620 lat), edukacja wyższa zaś dla osób
powyżej 20 lat. Na pierwszy rzut oka
cały system wydaje się być podobny,
jednak w odróżnieniu od litewskiego
modelu kształcenia szkoła średnia nie
tylko przygotowuje uczniów do dalszej
nauki, ale umożliwia też uzyskanie kwaliikacji zawodowych. Pomimo to, ok.
28 % ludności aktywnej zawodowo nie
ma wykształcenia średniego. W całym

czy nawet tylko kawy, dobrze wstrząsało portmonetką czy kartą kredytową.
Mimo to, był to udany wyjazd, który
pozwolił zdobyć nowe doświadczenie, poszerzyć wiedzę profesjonalną
i przyjrzeć się innym rozwiązaniom
wielu społecznych i oświatowych
problemów. W pamięci na długo pozostaną też piękne krajobrazy, widoki
wodospadów i gejzerów, białe noce
oraz zwykły ludzki spokój i poczucie
bezpieczeństwa, co stwierdził kilka lat
temu również Światowy Indeks Pokoju,
uznając Islandię za najbezpieczniejszy
kraj świata.
Beata Pietkiewicz
Lipiec 2016
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Gullfoss, czyli Złoty Wodospad, jest jednym z najpiękniejszycyh wodospadów Islandii
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