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Niesiemy dobro ludziom

Szanowni Państwo!
Na przełomie roku tradycyjnie, tak jak upiększamy choinkę i przygotowujemy prezenty, podsumowujemy też miniony rok. Zestawiamy
bilans spraw udanych i niezbyt, ciesząc się z rzeczy dobrych i obiecując
poprawić rzeczy mniej pomyślne.
Spisując wszelkie plusy i minusy, uważam, że rok 2016 w rejonie
solecznickim był udany. Z najlepszym wynikiem w kraju wygraliśmy
wybory do Sejmu Republiki Litewskiej. Sprawy gospodarcze i finansowe pozostają na linii stabilności z tendencją do polepszenia, co cieszy,
gdyż zdołaliśmy zmniejszyć dług finansowy. Zaczęliśmy również
realizować 4-letni program wyborczy, który zakłada wykonanie mniejszych lub większych prac w każdym ze starostw rejonu solecznickiego,
a więc remonty placówek, renowacje, poprawę infrastruktury dróg,
warunków nauczania w szkołach i przedszkoalch. Wielkim atutem jest
powodzenie w kwestii zmniejszenia ceny na ogrzewanie, kluczowego
punktu szczególnie dla mieszkańców miasta. W sprawach ekonomiki całego rejonu zauważalnie zwiększyła się
liczba podmiotów gospodarczych. Dostrzegamy też sukcesy w rolnictwie. Mocnym punktem odchodzącego roku
jest bogaty kalendarz imprez kulturalnych, w szczególności prężnie realizowany w Pałacu Balińskich w Jaszunach,
przyciągającym coraz to więcej zwiedzających z Litwy oraz zagranicy.
Miniony rok ma również swoje bolączki. Wzrost cen w stosunku do zarobków, a co za tym idzie, obniżenie
poziomu życia pozostawiają naprawdę wiele do życzenia. Ze swojej strony ciągle poszukujemy możliwości do
przyciągnięcia inwestycji, przygotowujemy się też aktywnie do nowej perspektywy unijnej i wcielenia w życie
nowych projektów.
Na łamach pisma chcę podziękować całej społeczności rejonu solecznickiego za solidarność, za wspólne pokonywanie trudności, pracowitość, gościnność i autentyczność. Powinniśmy być dumni z siebie i działać jeszcze
aktywniej każdy na swoim miejscu, by wspierać rozwój naszego rejonu.
Na czas świąteczny, który ma cudowną moc wnoszenia w ludzkie życie pokoju, radości i ukojenia codziennych
trosk, oraz na Nowy Rok życzę nadziei, okazywania sobie nawzajem dobra oraz życzliwości.
Niech Święta Bożego Narodzenia upłyną w atmosferze ciepła i miłości, a Nowy Rok będzie szczęśliwy w osobiste
doznania, spełni ambitne zamierzenia i dążenia zawodowe oraz przyniesie wiele satysfakcji z własnych dokonań.
Zdzisław Palewicz,
mer rejonu solecznickiego,
prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie
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Rozmowa z Tadeuszem Romanowskim, przewodniczącym Wspólnoty
Miłosierdzia Bożego w Solecznikach.
Kiedy w Solecznikach powstała Wspólnota Bożego Miłosierdzia
(WNB), co posłużyło bodźcem do
założenia organizacji i jakie ma cele?
– WMB w Solecznikach oficjalnie
została zarejestrowana 10 czerwca br.,
w roku ogłoszonym przez kościół katolicki rokiem Miłosierdzia Bożego.
W swojej pracy skupiamy się na działalności charytatywnej, opartej na miłości braterskiej, której celem jest wspierać i akceptować wszystkich potrzebujących, podupadłych, ubogich oraz
słabych. Udzielamy pomocy socjalnej,
troski duchowej, edukacyjnej dla osób
i rodzin pokrzywdzonych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
niezależnie od ich pochodzenia, wiary,
czy narodowości. Jesteśmy instytucją
publiczną, nie dążącą do zysku, służącą
pomocą w społeczeństwie. Nasza organizacja została założona przez osoby,
które mają majątek i chcą nim się dzielić, mają wiarę i chcą się nią dzielić.
Kogo zrzesza w swoich szeregach
kierowana przez Pana organizacja?
– Do WMP należą ludzie różnych
grup społecznych i wiekowych. Dla nas
najważniejszym aspektem jest wspólne dążenie do służenia pomocą innym.
Młodzież może dołożyć swoją cegiełkę
poprzez wolontariat, emeryci poprzez
okazanie wsparcia duchowego, przedsiębiorcy okazując wsparcie finansowe.
Ważna jest chęć dzielenia się dobrem,
które może mieć różne oblicza.
Jakimi akcjami społecznymi,
przedsięwzięciami może pochwalić
się WMP w pierwszym roku działalności?
– Nabycie dla niezamożnej wielodzietnej rodziny wózka dziecięcego, czy
sprezentowanie nowej kołdry dla samotnego człowieka w podeszłym wieku,
który nie ma nikogo bliskiego na całym
świecie, czy dostarczenie potrzebnych
artykułów dla głodujących ludzi – to są
nasze akcje, które przeprowadzamy cały
czas. Nie liczymy tych akcji, lecz staramy się jak najszybciej dotrzeć z pomocą.
Zupełnie niedawno we wsi Janczuny
w wyniku pożaru wielodzietna matka

wychowująca trójkę małoletnich dzieci
straciła dom i cały majątek. Już nabyliśmy dla nich część mebli - łóżeczko
dziecięce, biurko szkolne z krzesłem,
wkrótce kupimy dla nich nową lodówkę.
Zbieramy dla tej rodziny środki finansowe, by mogła ona rozpocząć nowy etap
w swoim życiu.
Natomiast, jeżeli mówić o wielkich
przedsięwzięciach organizowanych
przez WMP, to bez wątpienia należy
tu wspomnieć o koloniach dla dzieci
z rodzin ryzyka socjalnego, które na
przełomie lipca i sierpnia odbyły się
w Seminarium Duchownym im. św.
Józefa w Wilnie.
Jak wyglądał program tych nietypowych kolonii letnich?
Dzieci nie tylko uczyły się modlić się i śpiewać, ale też sportowały,
brały udział w licznych wycieczkach
po Wilnie. Ogółem w trakcie dwóch
turnusów na koloniach odpoczęło 103
dzieci. Dzieci mieszkały w akademiku
Seminarium Duchownego im. św. Józefa w Wilnie, miały zapewnione dobre
wyżywienie, a co najważniejsze aktywnie spędzały czas w duchu wartości
chrześcijańskich. Chociaż do lata następnego roku jest jeszcze sporo czasu,
ale organizacyjnie już teraz szykujemy się do nowych kolonii, do udziału
w których mamy nadzieję zaprosić dwa
razy więcej dzieci. Wierzymy, że tak
jak w roku bieżącym, latem następnego
roku organizowanie kolonii finansowo
wesprze nasz samorząd solecznicki.

Z kim jeszcze, pomimo samorządu solecznickiego, współpracuje
WMB w Solecznikach?
- Naszymi wiernymi, sprawdzonymi partnerami na Litwie są „Caritas”
dziekanatu solecznickiego, Solecznickie Biuro Zdrowia Publicznego oraz
Fundusz Charytatywny „Lievictus“.
Wielkie wsparcie okazują dla nas także
nasi przyjaciele z Polski – wrocławskie Stowarzyszenie „Odra-Niemen“
oraz starostwo Tarnowo Podgórne.
Polacy dostarczają nam artykuły żywnościowe oraz nowe ubrania, które
dzielimy wśród potrzebujących rodzin
i osób samotnych. Zupełnie niedawno
otrzymaliśmy od naszego przyjaciela
z Polski, prezesa Sp.z o.o. Krzysztofa
Pawełka zaproszenie dla 40 dzieci i 4
opiekunów na kolonie w Polsce. Natomiast kolejne 40 dzieci zaprasza na
wakacyjny wypoczynek w Macierzy
„Caritas“.
Niedługo święta Bożego Narodzenia. Jak uczczą tak wielkie rodzinne
i religijne święto członkowie WMB
w Solecznikach?
- Planujemy świąteczne spotkanie
w okresie świątecznym przed Nowym
Rokiem. Tak jak i należy spotkamy się
przy świątecznym stole, podzielimy się
opłatkiem i złożymy sobie nawzajem
najlepsze życzenia. Będzie wszystko
jak w rodzinie - i modlitwa, i stół, i choinka, i prezenty!
Rozmawiał
Andrzej Kołosowski
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Nagroda dla śp. Stanisława Wiercińskiego
„Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski” nadany w dniu 17 lutego 2016
roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dla Stanisława
Wiercińskiego z Taboryszek został przekazany dla wdowy nagrodzonego przez
attaché wojskowego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Mirosława
Wójcika i kierownika wydziału konsularnego Ambasady Stanisława Cygnarowskiego.
Nagroda za wybitne zasługi dla Niepodległej Polski nadana dla naszego
ziomka, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika kampanii wrześniowej 1939 r.,
więźnia Łukiszek i zesłańca syberyjskiego Stanisława Wiercińskiego dotarła do
Taboryszek już po śmierci nagrodzonego. Stanisłąw Wierciński odszedł na wieczną
wartę 25 kwietnia br. w wieku 101 lat. W naszej pamięci na zawsze zostanie jako
nie tylko jako przykład człowieka o silnej osobowości i mocnym charakterze, ale
przede wszystkim jako wielki patriota swojej Ojczyzny, żołnierz wolności i wiary.
Irena Kołosowska

Spotkanie opłatkowe w Solecznikach:
Pan blisko jest…

Wrocław – Soleczniki. Współpraca będzie trwać
16 grudnia w Szkole Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki w Solecznikach odbyła się konferencja
podsumowująca projekt „Nauczyciel – przewodnik do polskości”,
realizowany przez wrocławskie
Stowarzyszenie „Odra-Niemen”
we współpracy z polskimi szkołami rejonu solecznickiego.

-Z

a nami kolejny rok wspólnej
owocnej współpracy. Przyjechaliśmy dzisiaj do Solecznik nie tylko w celu dokonania podsumowania
tego, co udało się zdziałać, ale przede
wszystkim po to, by wspólnie wyznaczyć kierunki naszej dalszej współpracy. Pracując nad kolejnym projektem,
będziemy, jak to było i przedtem, starać
się spełniać wasze oczekiwania i pomagać w rozwiązaniu ważnych dla
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oświaty polskiej problemów – powiedział w Solecznikach Robert Martin,
psycholog, koordynator projektów Stowarzyszenia „Odra – Niemen“.
W ramach realizacji projektu został
organizowany cykl szkoleń i seminariów jak na Litwie, tak i w Polsce, poświęconych m.in. metodom efektywnej
nauki, selekcji materiału i samodzielnej
pracy ucznia, efektywnych systemów
powtórek, rozwijania kreatywności
ucznia i radzenia sobie ze stresem.
Pedagodzy oraz dyrektorzy polskich
placówek oświatowych brali udział
w wyjazdach szkoleniowych do Krakowa, Wrocławia, Warszawy i Gdańska. Kadżdy uczestnik projektu, finasowanego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej Polski, otrzymał certyfikat,
potwierdzający udział w nim.
W imieniu władz samorządowych
podziękowania dla przyjaciół z Polski

złożyły wicemer rejonu solecznickiego Jadwiga Sinkiewicz oraz kierownik
rejonowego wydziału oświaty i sportu
Regina Markiewicz.
– Cieszymy się z naszej współpracy
ze Stowarzyszeniem „Odra-Niemen“
i z tych ważnych i ciekawych szkoleń
pedagogicznych, które pomagają naszym szkołom i gimnazjom podnosić
się na nowe wyżyny zawodowe – powiedziała wicemer.
Druga część spotkania była poświęcona podsumowaniu projektu realizowanego przez Akademię Ignatianum
w Krakowie i Szkołę Sztuk Pięknych
im. S. Moniuszki w Solecznikach.
W wyniku tego projektu dla tancerek,
które wchodzą w skład orkiestry instrumentów dętych, były uszyte nowe
stroje. Koordynator projektu Tomasz
Konturek przekazał życzenia z okazji
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia od Rektora Akademii Ignatianum ks. prof. dr hab. Józefa Bremera
SJ i pani prodziekan dr. Moniki Stankiewicz-Kopeć i zaprosił do dalszej
współpracy.
Obrady konferencji zakończył występ uczniów Szkoły Sztuk Pięknych
im. S. Moniuszki. Tancerki szkolnej
orkiestry instrumentów dętych zaprezentowały w tańcach nowe stroje, które zostały nabyte dzięki przyjaciołom
z Polski.
Po koncercie wszyscy przełamali
się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem
świąteczne życzenia.
Andrzej Kołosowski

Przed nami Święta Bożego Narodzenia - najważniejsze dni w roku, kiedy to ludzie dzielą się opłatkiem
i życzą sobie wszystkiego co najlepsze. Szczególnym momentem tych Świąt jest Wieczerza Wigilijna.
Już za parę dni zasiądziemy do stołu i przełamiemy się opłatkiem - wigilijnym chlebem miłości i pojednania - życząc sobie nawzajem i całemu światu Miłości, Pokoju i Pojednania, które przyniosło na
Ziemię Dzieciątko narodzone w dalekim Betlejem.

M

imo że Wigilię kojarzymy ze
spotkaniem rodzinnym, to ostatni tydzień Adwentu cechują spotkania
opłatkowe w zakładach pracy, szkołach, w środowiskach lokalnych. Jest
to okazja, aby przełamać się opłatkiem
i złożyć życzenia ludziom, z którymi
przebywamy na co dzień.
15 grudnia br. w starostwie gminy solecznickiej odbyło się spotkanie
wigilijne, na które przybyli przedstawiciele władz samorządowych - mer
rejonu Zdziasław Palewicz, wicemer
rejonu Jadwiga Sinkiewicz, dyrektor
administracji Józef Rybak, radni samorządu - Bolesław Daszkiewicz, Jerzy
Obłoczyński, Tadeusz Romanowski,
proboszcz parafii solecznickiej ksiądz
Wacław Wołodkowicz i ksiądz proboszcz parafii małosolecznickiej Ka-

zimierz Gwozdowicz, przedsiębiorcy,
rolnicy, kierownicy instytucji państwowych, sołtysi gminy solecznickiej, pracownicy starostwa.
- Już za kilka dni zasiądziemy przy
stole wigilijnym ze swoimi rodzinami.
Zanim to jednak nastąpi spotykamy się
dziś z tymi, z kim pracujemy. Jesteśmy
dla siebie ważni i potrzebni, dlatego
w przededniu Świąt chcę wszystkim
złożyć najserdeczniejsze życzenia
i podziękować za współpracę – witając
zebranych powiedział starosta gminy
solecznickiej Grzegorz Jurgo.
Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz podsumował mijający
rok i życzył wszystkim zebranym, by
kolejny był równie dobry.
- Koniec roku to zawsze podsumowanie prac i wytyczenie nowych planów.

To Państwo jesteście dźwignią rozwoju
wspólnoty solecznickiej. Od każdego
z nas zależy, jak będzie wyglądała gmina.
Spotkania opłatkowe to piękna tradycja,
aby spotkać się w naszej małej solecznickiej rodzinie i złożyć sobie nawzajem
życzenia. Chcę wam serdecznie podziękować za 2016 rok, za waszą codzienną
pracę, całokształt działań na rzecz gminy i rejonu. Dziękuję i życzę wszystkim
spokojnych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia i dobrego Nowego roku –
powiedział mer rejonu solecznickiego
Zdzisław Palewicz.
Obecni na spotkaniu księża poświęcili opłatki i udzielili zebranym
błogosławieństwa, po czym wszyscy
złożyli sobie nawzajem świąteczno –
noworoczne życzenia.
Irena Kołosowska
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SPORT

SZKOLNICtwo

Siatkarskie puchary ZPL
powędrowały do szkół
8 grudnia br. został rozegrany
Turniej Siatkarski o Puchar Solecznickiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie.
W rozgrywkach uczestniczyło 5
żeńskich i 6 męskich zespołów,
reprezentujących gimnazja z Solecznik – im. Jana Śniadeckiego,
Tysiąclecia Litwy i „Santarvės”,
Turgiel – im. Pawła Ksawerego
Brzostowskiego, Koleśnik – im.
Ludwika Narbutta i Butrymańc
– im. Anny Krepsztul.

C

elem imprezy jest popularyzacja
siatkówki w środowisku lokalnym, podnoszenie sprawności fizycz-
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nej mieszkańców oraz ich integracja
społeczna.
Po zaciętych walkach na parkiecie
sali sportowej Gimnazjum im. Jana
Śniadeckiego główne nagrody – Puchary Solecznickiego Rejonowego
Oddziału Związku Polaków na Litwie
– zostały w Solecznikach. I miejsce
wśród dziewczyn zajęła drużyna Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, wśród
chłopców – I drużyna Gimnazjum Tysiąclecia Litwy.
Miejsca tablicy turniejowej wśród
dziewczyn podzieliły się następująco:
II miejsce – drużyna Gimnazjum im. A.
Krepsztul w Butrymańcach, III miejsce – drużyna Gimnazjum „Santarvės“
w Solecznikach, IV miejsce – drużyna

Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego,
V miejsce – drużyna Gimnazjum im. L.
Narbutta w Koleśnikach.
Na II i III podium po rozgrywkach
męskich stanęli odpowiednio siatkarze
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego i II
drużyny Gimnazjum Tysiąclecia Litwy.
Do zwycięskich miejsc zabrakło punktów chłopcom z Koleśnik (IV miejsce)
i II drużyny Gimnazjum im. J. Śniadeckiego (V miejsce).
Do zwycięzców i uczestników turnieju powędrowały nie tylko puchary,
ale również dyplomy i medale, ufundowane przez organizatora imprezy - Solecznicki Rejonowy Oddział Związku
Polaków na Litwie.
Irena Kołosowska

Poświęcenie sztandaru Gimnazjum
im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace
Doniosłym wydarzeniem dla społeczności Gimnazjum im. Elizy
Orzeszkowej w Białej Wace było
poświęcenie i nadanie szkole
sztandaru. Ta długo oczekiwana
uroczystość odbyła się 9 grudnia br.

D

yrektor gimnazjum Mirosława
Szostak w imieniu całej społeczności szkolnej powitała wszystkich dostojnych gości, w tym przedstawicieli
władz samorządowych – mera rejonu
solecznickiego Zdzisława Palewicza,
wicemer rejonu Jadwigę Sinkiewicz,
kierownik wydziału oświaty i sportu Reginę Markiewicz, radnych samorządu Krystynę Sławińską i Lilię
Wierszycką, a także księdza proboszcza parafii rudnickiej Józefa Narkuna,
który dokonał uroczystego poświęcenia
sztandaru.
W centralnej części sztandaru jest
przedstawiony portret patronki gimnazjum – pisarki Elizy Orzeszkowej.
Otwarta książka nawiązuje do procesu
nauczania, wiedzy i mądrości. Trójwymiarowy symbol na sztandarze oznacza
dążenie do wiedzy poprzez twórczość
i doskonalenie się.
Dyrektor gimnazjum M. Szostak
wyraziła nadzieję, że sztandar stanie
się czytelnym znakiem i symbolem dla
całej społeczności szkolnej oraz będzie
należycie strzeżony i szanowany.
– Sztandar towarzyszy nam podczas
najważniejszych uroczystości szkolnych – rozpoczęcia i zakończenia roku
szkolnego, apeli związanych z obchodami świąt państwowych, reprezentuje
społeczność szkolną na uroczystościach
patriotycznych, towarzyszy uczniom
w ważnych wydarzeniach Białej Waki
i rejonu solecznickiego. To również
symbol zobowiązujący młodzież
szkolną do rzetelnej nauki, miłości do
Ojczyzny oraz szacunku dla pracy –
powiedziała dyrektor gimnazjum.
Z pozdrowieniami do społeczności
szkolnej zwrócił się mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.
– Sztandar szkolny jest symbolem
kraju, narodu, Małej Ojczyzny, przypo-

mina historię i tradycję naszego rejonu.
Sztandar – to znak, łączący uczniów
obecnych z tymi, którzy opuścili progi szkoły oraz z tymi, którzy do niej
przybędą. Każdy sztandar ma symboliczną wymowę i określone znaczenie.
Dlatego powinno się sztandar otaczać
czcią i oddawać należne mu honory.
Życzę, aby każdy z was zostawił po
sobie wyraźny ślad realizowania wartości patriotycznych na kartach historii
szkoły, swojej rodzimej miejscowości
i rejonu – powiedział mer rejonu Zdzisław Palewicz.

Podniosłości wydarzeniu nadała
część artystyczna imprezy. W wierszach i piosenkach młodzież przedstawiała patriotyzm jako nakaz miłowania ojczyzny, własnego narodu,
języka i historii przez pryzmat symboli
narodowych i oddawanie im należnego szacunku. Symbolicznym akcentem
uroczystości był obrazek przedstawiający patronkę szkoły Elizę Orzeszkową. Wszyscy goście byli zachwyceni
występującą młodzieżą, której popisy
nagrodzili głośnymi brawami.
Irena Kołosowska
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Jubileusz „Solczanki” przywędrował z kolędą
Od 1986 roku dzieci z zespołu pieśni i tańca „Solczanka”,
działającego przy Gimnazjum im.
Jana Śniadeckiego w Solecznikach, kultywują polskie tradycje
i zwyczaje ludowe poprzez naukę
tańców, zabaw, śpiewów, scenek
teatralnych. Jubileuszowy koncert zatytułowany „Wędrowała
kolęda” z okazji 30-lecia zespołu
odbył się 16 grudnia br. w auli
gimnazjum.

osiągnięć artystycznych, wielu wspaniałych koncertów, wiernej publiczności – po zakończeniu koncertu do
zespołu zwróciła się dyrektor Gimnazjum im. J. Śniadeckiego Irena Wolska.
Po uroczystym koncercie nie zabrakło gratulacji dla kierownictwa zespołu i wszystkich zespolaków. Każdy
z wyżej wspomnianych gości, osobiście
złożył Jubilatom życzenia i wręczył
prezenty.
- Daliście z siebie wszystko. Pokazaliście na co was stać, cały swój
kunszt. To był koncert na dziesiątkę
z plusem! Obrazek jasełkowy połączony z koncertem jubileuszowym – trudna
do realizacji rzecz – wam to się udało!
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego ma

wiele sukcesów. Wielkim i niepodważalnym jego osiągnięciem jest właśnie
„Solczanka”. Każdy członek zespołu,
kończący gimnazjum dodatkowo kończy szkołę śpiewu i tańca, ale też szkołę
dyplomatyczną, gdyż każdy z was jest
ambasadorem gimnazjum w świecie.
Życzę wam dalszych sukcesów i dziękuję za 30 lat działalności – powiedział
mer rejonu solecznickiego Zdzisław
Palewicz.
Punktem kulminacyjnym uroczystości był tort z fajerwerkiem,
który po gratulacjach publiczności
został skonsumowany wspólnie przez
wszystkich uczestników jubileuszowego koncertu.
Irena Kołosowska

N

a uroczystość 30-lecia Zespołu
przybyli dostojni goście – mer
rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, wicemer rejonu Jadwiga Sinkiewicz, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Józef
Rybak i wicedyrektor administracji
Beata Pietkiewicz, posłowie na Sejm
RL Leonard Talmont i Michał Mackiewicz, prezes Stowarzyszenia Szkół
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”
Józef Kwiatkowski, radni samorządu,
przyjaciele zespołu z Polski – delegacje
z Warszawy, Łomży, Tarnowa Podgórnego, Płońska, Sandomierza. Po brzegi salę wypełnili rodzice i przyjaciele
występujących.
Program jubileuszowego koncertu
został dostosowany do okresu ocze-
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kiwania na narodzenie Chrystusa –
przedstawił scenki, których treścią była
historia narodzenia Jezusa w Betlejem
oraz ludowe pieśni i tańce, jakimi na
Wileńszczyźnie i w różnych regionach
Polski dziś wierni sławią Pana, pielęgnują swoje tradycje i obyczaje, dbają
o język ojczysty.
Podczas jubileuszowego koncertu
sala była wypełniona po brzegi. Zespół

zaprezentował wszystkie grupy, które
aktualnie tańczą i śpiewają w zespole,
począwszy od najmłodszych do maturzystów.
Można śmiało powiedzieć, że
w ciągu 30 lat istnienia do zespołu
należało kilkaset osób. Prawie każdy
z absolwentów Gimnazjum im.
Jana Śniadeckiego był członkiem
„Solczanki”. Zauważyć można też, że
niektóre rodziny przekazują sztafetę
udziału w zespole z pokolenia na
pokolenie. Aplauz wywołał występ
„pionierów” zespołu, którzy wykonali
piosenki z ówczesnego repertuaru.
Wielu z nich to rodzice dzisiejszych
członków „Solczanki”.
Jubileusz był okazją do podsumowania wieloletniej działalności zespołu, a także podziękowań dla osób,
które od początku zaangażowane były
w jego tworzenie i przyczyniły się do
licznych sukcesów młodych artystów.
„Solczanka” znajduje się w czołówce najlepszych zespołów ludowych
rejonu solecznickiego i Wileńszczyzny. Pierwszym kierownikiem zespołu
był śp. Władysław Korkuć, o którym
mile wspominano podczas uroczystości. Dzisiaj zespołem kierują Elwira
Uczkuronis (kierownik artystyczny)
i Bożena Daniele (choreograf). Oprócz

pań, które na co dzień są z zespołem, do
organizacji jubileuszowego koncertu
dołączyły też panie Anna Żuk (stroje),
Lilia Kutysz (reżyseria koncertu), Teresa Grudzińska (dekoracje).
– Dziękuję wam za serce, pasję
i twórczą pracę, których uwiecznieniem
są niezapomniane występy i uznanie
w oczach publiczności. Życzę dalszych
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Gienadij Baranowicz – nowym prezesem
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
Gienadij Baranowicz został wybrany na prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Litwie – taką
decyzję jednogłośnie podjęli deputowani konferencji sprawozdawczo – wyborczej, jaka miała miejsce
15 grudnia br. w Solecznikach. Na tym stanowisku Gienadij Baranowicz zastąpił Michała Sienkiewicza, który pełnił funkcje kierownika organizacji 25 lat, czyli od momentu jej odrodzenia. Michałowi
Sienkiewiczowi nadano tytuł honorowego prezesa TG „Sokół”.

D

ecyzja o rezygnacji ze stanowiska jest dla mnie oczywista, rozumiem, że czas przekazać kierownictwo
organizacją dla osoby młodej i aktywnej. Chciałbym wszystkim podziękować za współpracę. Przyznam, że
w „Sokoła” włożyłem wiele sił i swoją
duszę. Dziś opuszczam stanowisko, ale
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myślami zawsze będę z wami – powiedział Michał Sienkiewicz.
Gienadij Baranowicz w TG „Sokół” dotąd pełnił funkcje wiceprezesa.
W środowisku sportowym jest znany
jako aktywny uczestnik i inicjator
wielu zawodów sportowych zarówno w rejonie solecznickim, jak i poza

jego granicami. Od ponad 20 lat jest
organizatorem Święta Sportu w Białej
Wace, jednej z największych imprez
sportowych w rejonie solecznickim,
w ramach której odbywa się m. in. bieg
Biała Waka – Rudniki – Biała Waka,
na który przyjeżdżają lekkoatleci
z różnych zakątków Litwy. Gienadij
Baranowicz jest też jednym z propagatorów dyscypliny sportowej ringo,
zdobywającej coraz większą popularność. Jest też prezesem Litewskiej Federacji Ringo. W minionym roku został
nagrodzony medalem „Zasłużony dla
sportu Litwy”, ufundowanym przez
Departament Sportu RL.
Po mianowaniu na stanowisko prezesa Gienadij Baranowicz dziękował
kolegom za zaufanie i dzielił się planami, dotyczącymi działalności organizacji.
- Dzisiaj działamy głównie w rejonie
solecznickim. Uważam, że musimy wychodzić poza jego granice. Jednocześnie
musimy większą uwagę kierować na
udział w organizacji młodzieży. Jesteśmy organizacją sportową, więc propagowanie sportu i zdrowego życia jest naszym podstawowym celem i zadaniem.
Mamy dużo imprez sportowych, ale nie
znaczy, że nie może być ich więcej, musimy też dbać i podnosić poziom już
organizowanych zawodów sportowych
– mówił Gienadij Baranowicz.
Podczas konferencji wybrano wiceprezesa TG „Sokół” – Edgara Obłoczyńskiego. Funkcje sekretarza organizacji pełnić będzie Krystyna Sławińska.
W skłąd Zarządu Towarzystwa weszli
Michał Sienkiewicz, Walery Koczan,
Tadeusz Romanowski, Paweł Andruszkiewicz.
Po zakończeniu oficjalnej części
spotkania uczestnicy konferencji podzielili się opłatkiem, składając sobie
nawzajem życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Irena Kołosowska

Choinka rozświetliła solecznicki plac!
Święty Mikołaj we własnej osobie przybył do Solecznik i rozświetlił choinkę!

6

grudnia na placu samorządowym
zgromadziło się mnóstwo mieszkańców, żeby wspólnie z Mikołajem
przeżyć ten magiczny moment. Uradowani byli nie tylko najmłodsi goście,
którzy każdego roku z niecierpliwością czekają na święta, ale i dorośli.

Zebranych przywitał mer rejonu
solecznickiego Zdzisław Palewicz,
który życzył radosnego oczekiwania
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku.
W tym roku na głównej choince
Solecznik zabłysnęła nowa iluminacja, przedstawiająca pnące się łodygi
kwiatów, śnieżynki i drobne światełka. Imprezę uświetniły występy
krasnoludków oraz specjalnie przy-

gotowany przez Świętego Mikołaja
program rozrywkowy. Dla zgromadzonych dzieci nie zabrakło słodkiego poczęstunku, a po zapaleniu się
światełek na choince niebo rozjaśniły
kolorowe fajerwerki.
Odtąd spacer wieczorem po mieście sprawia, że możemy poczuć świąteczny klimat i przenieść się w wyjątkowy czas oczekiwania na Święta.
Irena Kołosowska

Hej, kolęda, kolęda...
Starodawnym zwyczajem Wigilię świąt Bożego Narodzenia rozpoczyna pierwsza gwiazdka, która według wierzeń symbolizuje Gwiazdę Betlejemską, prowadzącą Trzech Króli prosto do Dzięciątka Jezus.
Następnie cała rodzina u stołu łamie się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia, spożywa
kolację wigilijną, dzieli się prezentami. W tym tradycyjnym obrazku wigilijnego wieczoru nie może
też zabraknąć pięknej polskiej kolędy, która wraz z innymi tradycyjnymi elementami świąt Bożego
Narodzenia wrosła głęboko w polską kulturę i tradycję.
Skąd się wzięła kolęda?

Ewangelia św. Łukasza mówi, że
pasterze pobiegli do betlejemskiej szopki, by zobaczyć Dzieciątko, przynagleni usłyszaną pieśnią aniołów. W drodze
powrotnej zaś sami wielbili Boga śpie-

wem. Początkowo kolędą nazywano
pieśni, które towarzyszyły składaniu
życzeń noworocznych. Pochodzenie
słowa „kolęda” wiąże się z łacińskim
„calendae”, czyli pierwszym dniem
miesiąca. Juliusz Cezar, cesarz rzym-

ski, dzień 1 stycznia oficjalnie ogłosił
początkiem roku administracyjnego,
z tej okazji więc Rzymianie chętnie
odwiedzali się nawzajem i składali
sobie życzenia. Tradycję tę przejęli
chrześcijanie, którzy połączyli zwyczaj
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Boże Narodzenie

Hej, kolęda, kolęda...
w

składania życzeń z Bożym Narodzeniem. Kolęda była więc w pierwszej
swej wersji pieśnią, za pomocą której
składano życzenia, dopiero później
przekształciła się w pieśń o narodzeniu Chrystusa.

Kolędy w Polsce

Według tradycji historycznej, autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu, który upowszechnił nie
tylko kolędę, ale też zwyczaj stawiania
szopek. W Polsce na szerzenie się kolęd, jak również na przejęcie tradycji
pastorałek i szopek, wielki wpływ
miał zakon franciszkański. Początkowo kolędy śpiewane były po łacinie.
Zainteresowanie jasełkami rosło, więc
zaczęto je tłumaczyć na język polski.
Za najstarszą polską kolędę uznana jest
kolęda z 1424 roku Jana Szczekny, spowiednika królowej Jadwigi.
Jako pieśń bożonarodzeniowa kolędy ostatecznie się przyjęły w XVII
– XVIII wieku. Popularne kolędy tego
okresu to „W żłobie leży”, której autorstwo przypisywane jest Piotrowi Skardze, kaznodziei i pierwszemu rektorowi
Uniwersytetu Wileńskiego. Inną polską
kolędą jest kolęda w rytmie poloneza
„Bóg się rodzi”, którą w 1787 roku
napisał Franciszek Karpiński, poeta
epoki Oświecenia. Powstała ona tuż
po I rozbiorze Polski, dlatego miała też
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wydźwięk patriotyczny. Kolędy tworzyli
też inni polscy poeci tego okresu - Mikołaj Sęp Szarzyński i Andrzej Morsztyn.
Przez kolejny wiek nastąpił podział
kolęd na pastorałki, kolędy śpiewane
podczas Mszy św., w domu lub piosenki bardziej świeckie, ale powiązane
tematycznie z Bożym Narodzeniem.
W pierwszej połowie XIX wieku ukazał się śpiewnik „Kolędy i pastorałki”
Michała Marcina Mioduszewskiego,
księdza, kompozytora, pasjonującego
się zbieraniem pieśni religijnych. Jego
zbiór kolęd miał zachować od zapomnienia stare kolędy i służyć z pożytkiem dla każdego wierzącego.

Kolędy dzisiaj

Dzisiaj przeżywając święta Bożego
Narodzenia nie możemy ich wyobrazić
bez kolęd. Tak samo jak wieki temu,
przybliżają nam one fakt narodzenia Jezusa, Rodzinę Świętą oraz okoliczności
narodzin Odkupiciela. Są to wyobrażenia, które w ciągu wieków obrosły w legendy, zabarwiły treść kolęd własnymi
lokalnymi kolorami, odzwierciedlając
też często wydarzenia historyczne.
Specyfiką kolęd jest ukazanie Boga
jako człowieka, bliskiego, tak samo
wrażliwego i narażonego na niesprawiedliwości tego świata, jak i każdy
przedstawiciel rodzaju ludzkiego.
Oczywiście, nie w sposób jest się

uwolnić od czasem średniowiecznych
wyobrażeń o narodzinach Bożego
Dzieciątka, które nijak się mają do ówczesnych realiów przyjścia na świat Jezusa. Czy to jednak jest wadą? A może
raczej pozwala zachować łączność pokoleń i daleko sięgającą tradycję?
Kolędy powstawały również w wieku XX i warto tu wspomnieć „Dwadzieścia kolęd” Witolda Lutosławskiego,
które ukazały się w 1946 roku. Jest zbiór
utworów na głos i fortepian, stanowiący opracowanie tradycyjnych pieśni
polskich na okres Bożego Narodzenia.
Lutosławski bazował na wspomnianym
już śpiewniku Mioduszewskiego oraz
na pieśniach zebranych przez polskiego
etnologa Oscara Kolberga.
Każdego roku powstają coraz to
nowe odsłony i nowe aranżacje starych,
tradycyjnych kolęd. Idziemy z duchem
czasu i z duchem czasu idą kolędy. Towarzyszą nam w każdym roku i w tym
lepszym, i w gorszym, zawsze dając nadzieję, że narodzone Dzięcię łaskawym
okiem spojrzy na nas i ten świat. Wtórują naszemu skupieniu duchowemu
i radości przeżywania świąt, dlatego też
obok innych tradycyjnych elementów,
tworzących atmosferę święta, niech pozostaną szczegółem wyjątkowym i zabrzmią w każdym kościele, w każdym
domu i w każdym wierzącym sercu.
Beata Pietkiewicz

Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas pełen radości i szczęścia. Są to Święta upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa –
Zbawiciela świata. Ludzie spotykają się ze swoimi bliskimi, łamią
się z nimi opłatkiem, śpiewają razem kolędy. Wtedy nie pamięta się
ani sprawionych nam przykrości ani sporów. Jest to czas zrozumienia
i wybaczania… Szczególny czas miłości i pokoju, który przypomina
nam wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, gdy Anioł Boży
objawił pasterzom: „Zwiastuję wam radość wielką, która będzie
udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”.

żadna elita ani uduchowieni pastuszkowie. Reprezentowali raczej nieokrzesany margines społeczny i ludzi dalekich
od Boga, ale to właśnie oni stali się
adresatami anielskiego przesłania i oni
wielkodusznie na nie odpowiedzieli.
Opuszczenie stad, by udać się w nocną
podróż do Betlejem było wielkim ryzykiem. Niepilnowane owce mogły się
rozpierzchnąć. Pasterze odpowiadali
materialnie za każdą owcę i wiedzieli,
ile ich może kosztować ta wyprawa,
a jednak się nie zawahali. Jak to odbiega nieraz od naszych małodusznych
kalkulacji?

Przygotowania do Świąt –
wymiar duchowy
i materialny

Ciche przyjście
Zbawiciela

Prawda Nocy Betlejemskiej uświadamia nam, że Jezus jest obecny pośród
nas. Sam Chrystus staje się gwarantem
tej obecności w codziennej Eucharystii.
Jako Bóg-Człowiek, żywy i prawdziwy,
pragnie przyjść do nas i narodzić się
w naszych sercach. On jest prawdziwym
Emanuelem – Bogiem z nami, pragnie
przyjść zamieszkać w naszych sercach,
aby napełnić je Bożą miłością i pokojem.
Bez wielkiego rozgłosu, poza kontrolą Rzymu, dokonało się największe
wydarzenie ludzkiej historii: narodził
się Jezus Chrystus. Mało kto to dostrzegł. Ludzie byli pochłonięci swoimi
sprawami. Z racji napływu przybyszów
na spis ludności nie mieli też pewnie
zbyt wiele czasu – podobnie jak my
dzisiaj z wielu różnych powodów.
Ostatecznie ktoś wskazał młodej matce
ustronną grotę, gdzie mogłaby znaleźć
spokój i intymność na czas zbliżającego
się porodu. I właśnie tam, w cichości
i mroku, osamotnieniu i ubóstwie przyszedł na świat Zbawiciel.

Jest to zupełnie inny wymiar Bożego Narodzenia niż tło wydarzeń
wielkiej historii. Właśnie to skromne
i ciche narodzenie odmieniło bieg historii. Od narodzin Jezusa liczy się czas
tzw. naszej ery. Nie było w dziejach
świata większego przełomu niż ten, zapoczątkowany przez Jezusa. Wszystko
zaczyna się od Niego, cała nowożytna
historia.
Dlatego powinniśmy w tę historię
wpisać fakty swojego życia. Jezus narodził się także dla nas. Wielka historia
i skromne dzieje życia pojedynczego
człowieka w Chrystusie splatają się
w nierozdzielną całość. A skoro tak,
to nie możemy być na ten fakt obojętni. Powinniśmy z zaufaniem podjąć to
zadanie wspólnego tworzenia historii:
ja i Jezus, my i Jezus. Ta historia będzie głównie historią mojego własnego
życia, ale także życia mojej rodziny,
wspólnoty parafialnej, narodu… Początkiem tej historii powinno być osobiste spotkanie z Jezusem. Nie trzeba
do tego żadnej filozofii. Przykładem
mogą być pasterze. To wcale nie była

Wiara wymaga ofiary. Jezus jest
tego wart, by poświęcić dla Niego
wszystko albo raczej każde wahanie
rozstrzygnąć na Jego korzyść. To właśnie te małe wyrzeczenia i poświęcenia
dla Jezusa są najlepszym świadectwem
naszej wiary. Być może, do wielkiego
poświęcenia nigdy nie będziemy mieli
okazji, wykorzystajmy zatem te małe.
Miłość najlepiej sprawdza się w drobiazgach. Właśnie na te różne małe
przejawy miłości Jezus czeka. I od tego
może się zacząć nasza nowa historia
i droga wiary. Będzie to znak, że Jezus
rzeczywiście się dla nas narodził.
A jak to jest z nami? Czas Adwentu, czas kolęd, czas świątecznych
dekoracji, które pojawiają się bardzo
wcześnie na naszych ulicach, w naszych sklepach. Czy przypadkiem ta
cała otoczka nie przeszkadza nam
w dobrym, można powiedzieć, prawidłowym przeżyciu Bożego Narodzenia? Czy to wszystko nie spłyca
tego wydarzenia do jakiejś ckliwej historii, czułej opowiastki. Czy w tych
wszystkich dekoracjach, tym nastroju widać Słowo, które przychodzi do
swojej własności? Słowo, które staje
się Ciałem z jednego powodu – aby
nas zbawić! Czy w tym wszystkich widać miłość Boga, który zrobi wszystko, aby swoje dzieci zgromadzić przy
sobie na wieczność? Czy potrafimy
dostrzec, że słowa Chrystusa były kiedyś i także dzisiaj są niezrozumiałe?
Jezus kiedyś pytał – czy i wy chcecie
odejść? Czy może dzisiaj nie powinie-
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nem postawić podobnego pytania? Bo
dla wielu to słowo pragnie rozświetlić
ciemności grzechu, ale niektórzy wolą
nadal trwać w niewierności wobec
Boga i własnej przyjemności.
W tym okresie przygotowujemy się
nie tylko duchowo, ale też przez robienie porządków w domu. Sprzątanie
ma swoje znaczenie. Jest pragnieniem
uporządkowania swego życia, tego co
jest najbliżej nas na zewnątrz: naszego pokoju, mieszkania, podwórka,
najbliższego otoczenia, ale przecież
nie chodzi wyłącznie o porządki zewnętrzne. Wierzymy, że nie jesteśmy
tylko ciałem. Jesteśmy także istotami
duchowymi i nasze dusze także domagają się od nas porządku, przywrócenia pewnych zasad, które gdzieś nam
się mogły pogubić.
W pośpiechu i gonitwie zapominamy często, co właściwie świętujemy,
a przecież niemal każda czynność,
każdy gest podczas wigilijnej kolacji
jest naładowany bożonarodzeniową
symboliką.
Przed świętami Narodzenia Pańskiego zazwyczaj myślimy o świątecznych prezentach, zwłaszcza dla
dzieci i bliskich. Zwyczaj ten ma
swoje religijne uzasadnienie. Może
wyrażać wszelkie dobro, jakie Jezus
Chrystus przyniósł całej ludzkości.
Nie zapominajmy przy tej okazji
o dzieciach, którym może od lat nikt
nie daje świątecznych upominków,
o których bliscy zapomnieli albo się
ich wyparli. Zechciejmy je dostrzec
wokół siebie i poszerzyć swoje serca.
Oprócz wielu podarunków niech nie
zabraknie także daru naszej modlitwy
w ich intencji. Pan Jezus zapewnia:
„Coście uczynili jednemu z tych
najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Radość tych dzieci będzie dla nas
najlepszą zapłatą.
Matka Teresa z Kalkuty mówi:
Ten sam Jezus jest dzisiaj obecny we
wszystkich, których nikt nie potrzebuje, którzy do niczego nie są przydatni,
których się nie leczy, którzy są głodni,
nadzy i nie mają domu… Udzielcie
dachu nad głową bezdomnemu Chrystusowi i przemieńcie domowe ognisko na dom pokoju, radości i miłości,
troszcząc się o każdego spośród waszej
rodziny lub po prostu o bliźnich.

Latem 2015 roku wystartowała I edycja projektu „Gyvenu
laisvai” (w tłumaczeniu – żyję
w wolności), którego celem jest
kształcenie postaw obywatelskich wśród młodzieży, poznanie
historii rodzinnych stron oraz pielęgnowanie tożsamości i kultury
regionalnej.
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Boże Narodzenie –
wcielone Słowo
zbawienia

Pewien podróżnik opowiada, jak
to stojąc na wzgórzu nad Zatoką Neapolitańską pogrążony był w tak gęstej
ciemności, że nie można było absolutnie niczego dostrzec. Nagle błysnęło
i w świetle błyskawicy wszystkie szczegóły w całej okolicy stały się widoczne.
Tak właśnie było z przyjściem Jezusa
na świat.
Wybitny włoski tenor Luciano
Pavarotti tak opowiada. „Miałem 40
lat. Byłem bogaty, sławny, u szczytu
popularności. Gazety pisały, że jestem
największym tenorem świata. Byłem
rozchwytywany przez opery i firmy
płytowe. Nadmiar pracy i zbyt wielki
sukces zrujnowały mi ducha. Osiągnięcie różnych celów, jakie można sobie
wymarzyć, wywołało we mnie uczucie
znudzenia, niesmaku. Nawet w rodzinie, z żoną i córkami, już nie czułem
się dobrze. Byłem zaniepokojony taką
sytuacją psychiczną, ale nie miałem sił,
aby jakoś zareagować.
Dnia 22 grudnia 1975 roku w czasie powrotu samolotem z Ameryki,
byłem pogrążony w rozważaniach. Po
przylocie na lotnisko Malpensa pilot
zakomunikował, że jest mgła. Zrobił
kilka okrążeń i pokusił się o lądowanie.
Z powodu słabej widoczności samolot
wypadł z pasów startowych. Gdy koło
dotknęło nierównego terenu, skrzydło
pochyliło się i pękło na połowę, jeden
z silników wyleciał jak z procy, drugi
– również odpadł. Samolot kontynuował swój szalony pęd, podskakując
straszliwie. Gdy kikut skrzydła dotknął
ziemi, samolot okręcił się wokół siebie,
stanął dęba i – opadając – rozpadł się
na dwie części.
Wewnątrz panował chaos. Ludzie
krzyczeli, płakali, wzywali pomocy.
Niektórzy próbowali wyskoczyć przez
rozdarty kadłub. Zacząłem pomagać
pasażerom, przede wszystkim dzieciom. Gdy udało nam się stanąć na ziemi, musieliśmy szybko uciekać, gdyż
obawiano się w każdej chwili wybuchu.
Tej nocy, gdy wreszcie znalazłem
się w domu z żoną i córkami, zdałem
sobie sprawę, jak bardzo piękne i cenne
jest życie. Wszystko wydawało mi się
ważne: ogołocone drzewa w ogrodzie,

D
psy, które skakały wokół mnie, stare
ubranie, każdy szczegół mego domu.
Nie mogłem zmrużyć oka. Ciągle snułem się po pokojach, patrzyłem na śpiące spokojnie córeczki. Nuda, apatia,
które od miesięcy tak mi ciążyły, zniknęły zupełnie. Następne kilka dni przeżyłem w euforii dziecka. Pomagałem
zrobić żłóbek, kolędy wzruszały mnie
do łez. Stałem się innym człowiekiem.
Od tej gwiazdki rozpoczęło się
moje drugie życie. Ten dramatyczny
incydent, w czasie którego stanąłem
twarzą w twarz ze śmiercią, stał się
żywym ładunkiem na dalsze życie”
(J. Augustynowicz, Okiem moralisty.
Rozważania bez moralizowania, Kraków 2015, s. 65–66).
Nowonarodzony Jezus chce pomóc
każdemu z nas wyrwać się z apatii,
znudzenia, aby zauważyć w życiu to,
co najcenniejsze. Odkryjmy na nowo
ogrom Jego darów. Zachwyćmy się
nimi i bądźmy za nie każdego dnia
wdzięczni.
Każdy z nas staje przed wyborem:
przyjąć Jezusa czy go odrzucić? Ale
przyjście na świat Bożego Słowa jest
dobrą wiadomością, bo jeśli będę słuchał i przyjmował słowa Jezusa, będą
dla mnie duchem i życiem. Tam gdzie
pojawiła się śmierć, jakaś martwa tkanka, to słowo da nowe życie, nowe narodziny, nowe stworzenie. Przyjmij dzisiaj to Słowo! Zrób miejsce dla Niego
w swoim życiu! A umożliwi Ono ratunek, uzdrowienie i zacznie Ciebie przemieniać. To właśnie jest w propozycji
Bożego Narodzenia. Gdy zaczniemy
Go słuchać, rozumieć i wierzyć coraz
bardziej, przekształci całe nasze dusze
w swoim miłosierdziu.
Ks. Tadeusz Matulaniec

o udziału w projekcie zostali zaproszeni uczniowie 5 gimnazjów
z rejonu wileńskiego, trockiego, święciańskiego, wisagińskiego oraz solecznickiego, którzy pod kierownictwem
czołowych dziennikarzy, historyków,
politologów, muzyków, reżyserów,
przedstawicieli polityki i kultury mieli
zrealizować wybrany pomysł, odzwierciedlający założenia projektu. Każda
drużyna miała swego koordynatora
i nazwę, wszystkie zaś walczyły o miano najlepszej i o nagrodę główną.
W rejonie solecznickim do udziału
w projekcie została zaproszona młodzież z Gimnazjum im. Jana Śniadec-

kiego. 31-osobowa drużyna na czele
z Anną Nester, nauczycielką historii,
przybierając nazwę „Zródła Solczy”,
już we wrześniu przedstawiła swoje
idee, z których tylko jedna – ta najlepsza – otrzymała szansę na realizację.
Drużyna z Solecznik zaprezentowała
kilka pomysłów: romantyczną, lecz niezbyt fortunną miłość A. Mickiewicza
do Maryli Wereszczakówny, tajemnice zamku w Norwiliszkach, historię
pałacu Wagnerów, opowiedzianą poprzez taniec, zorganizowanie wystawy
rysunków o solecznickiej ziemi oraz
przedstawienie Republiki Pawłowskiej.
Chyba nie było wielkim zaskoczeniem,
że za najlepszy pomysł eksperci uznali
zaprezentowanie słynnej XVIII-wiecznej Republiki Pawłowskiej, kolebki
demokratycznych poczynań młodego
idealisty ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego. Z założenia właśnie ta
idea w sposób najbardziej oczywisty
odzwierciedlała nie tylko wagę historii
ojczystego rejonu, ale też koncepcję
całego projektu.
W maratonie spotkań i warsztatów

z przedstawicielami mediów (A. Perednis, D. Skučaitė, D. Radzevičius, M.
Garbačiauskaitė-Budrienė, E.Griciūte),
kina (R. Rakauskaite, V. V. Landsbergis),
historykami (V. Bruveris. A. Bumblauskas) i znawcami tematyki Republiki
Pawłowskiej (A. Arlauskiene, doc. dr.
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė) wyłaniał się końcowy zarys pomysłu – stworzenie filmu fabularnego. Zanim jednak
młodzież przystąpiła do jego realizacji,
musiała poznać kluczowe zagadnienia
z wielu dziedzin. Uczyła się więc pracy
z kamerą, poznawała tajniki dziennikarstwa, scenariopisarstwa, wczytywała się
w historyczne detale funkcjonowania
pierwszego naonczas eksperymentu demokracji w krajach Europy.
Do realizacji idei filmu drużyna
przystąpiła pod koniec lutego 2016
r. Patronat nad młodymi aktorami,
scenarzystami, operatorami objął reżyser teatralny i filmowy Vytautas V.
Landsbergis, który razem z Ramunė
Rakauskaitė wprowadził młodzież
w świat kina. I wtedy się dopiero
zaczęło dziać! Trzeba było napisać

w
Grudzień 2016

Soleczniki

15

SPOŁECZEŃSTWO
w

Zwycięstwo u źródeł Solczy
scenariusz filmu, wyklarowac ideę,
bohaterów, konflikt, znaleźć idealne
miejsce na kręcenie scen, wymyślić
kostiumy, muzykę, zorganizować plan
filmowy. Młodzież sama wyznaczyła
sobie zadania: część przykładała się
do pisania scenariusza, część zajęła
się kostiumami, dekoracjami, muzyką, jeszcze inni zostali producentami.
Opiekun drużyny „Zdródło Solczy”,
V. V. Landsbergis, nie krył fascynacji
solecznicką młodzieżą i nie omieszkał na swojej stronie Facebooka napisać, cieszy się z porządnych, dobrze
wychowanych i pełnych inicjatywy
uczniów. Zdjęcia filmowe rozpoczęły
się w połowie czerwca i trwały przez
cały tydzień. Bazą pracowni filmowej stało się gospodarstwo agroturystyczne nad brzegiem Mereczanki
i drewniany dworek w Wilkiszkach,
który posłużył jako wzór dworu
w Pawłowie. Przy realizacji filmu
pomagali operator Rytis Kurkulis,
reżyser dźwięku Iveta Macevičiūtė,
montażysta filmowy Kostas Radlin-
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skas, kostiumograf Neringa Keršulytė,
charakteryzatorka Bitė Mataitienė, aktor Dalius Jančiauskas. Premierę filmu
zaplanowano na jesień, ale spotkania
i dyskusje w ramach „Gyvenu laisvai”
nadal trwały.
Tymczasem nieuchronnie zbliżał
się czas prezentacji prac wszystkich
5 drużyn. Uroczysta gala zakończenia
I edycji projektu odbyła się 8 listopada br. w Pałacu Władców w Wilnie.
Poprzedziły ją pokazy prac drużyn,
reprezentujących swoje gimnazja
i rejony.
Podczas uroczystości została wyróżniona każda drużyna. „Źródło Solczy”
otrzymało wyróżnienie za najlepszą
promocję projektu, inni za szerzenie
tolerancji, za zachętę do poznawania
ojczystej ziemi, poszukiwania twórczej
tożsamości, skuteczność dzieła i jego
aktualność nie tylko w kręgu młodzieży. Z ogłoszeniem każdej nagrody
napięcie rosło, zostawiając nadzieję
na główną wygraną w sercach każdej
drużyny. I oto nadszedł moment, kiedy
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Beata Pietkiewicz
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ul. Wileńska 48
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przewodniczący komisji oceniającej
prace drużyn, prezydent Litewskiej
Asocjacji Twórców Sztuki, Kornelijus
Platelis razem z reżyserem filmowym
Arūnasem Matelisem ogłosił zwycięską drużynę – twórców fabularnego
filmu o Republice Pawłowskiej, drużynę „Źródło Solczy”. Radości młodych
solczan nie było końca!
23 listopada br. prezentacja zwycięskiego filmu odbyła się w Centrum
Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego. Obecni rodzice uczniów, przyjaciele, administracja gimnazjum oraz
goście mieli okazję przeżyć emocje
towarzyszące zwyciężcom w ciagu
roku i razem z nimi doświadczyć słodkiej chwili zwycięstwa. Ten moment
zapewne na długo zostanie w sercu
każdego członka drużyny z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego, a wraz z nim
na długo zostaną nabyte umiejętności,
pozytywne emocje, zdobyta podczas
projektu wiedza i rozbudzona miłość
do ojczystej ziemi.
Beata Pietkiewicz
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