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Wyjechaæ czy zostaæ 
oto jest pytanie
Szanowni Czytelnicy! Cieszymy
siê bardzo, ¿e mo¿emy Wam przedstawiæ kolejny numer miesiêcznika Soleczniki. G³ówna idea naszej gazety opiera³a siê na tym, a¿eby tworzyli j¹ mieszkañcy naszego
rejonu. Idea ta sprawdzi³a siê w stu
procentach. Artyku³y, zamieszczone w tym numerze Solecznik
wysz³y spod pióra m³odych osób,
które same zadeklarowa³y chêæ
wspó³pracy z naszym miesiêcznikiem. W przysz³oci czekamy na
wszystkich, którzy zechc¹ do³¹czyæ
do naszego grona i wspólnie tworzyæ Soleczniki.
Ostatni szkolny dzwonek, bal
maturalny. Ka¿dego abiturienta przepe³niaj¹ pozytywne emocje i ... zmartwienia  co robiæ dalej, jak pokierowaæ swoim ¿yciem? Wiêkszoæ m³odych ludzi z naszego rejonu wybiera
kierunki na uniwersytetach, kolegiach
lub szko³ach zawodowych na Litwie,
lecz s¹ te¿ tacy, którzy naukê kontynuuj¹ na uczelniach za granic¹. Nie
da siê ukryæ, ¿e taka sztuka udaje
siê tylko tym najlepszym. W tym roku
i w latach poprzednich tylko z polskich szkó³ i gimnazjów rejonu solecznickiego za granicê wyjecha³o kilka
osób! Wród nich jest Wiktoria Kanatowa, z któr¹ mo¿na przeczytaæ
wywiad w tym numerze miesiêcznika Soleczniki.
Placówki owiatowe rejonu solecznickiego s¹ na bardzo wysokim
poziomie. Dowodem na to s¹ wietne wyniki uczniów na olimpiadach

krajowych, iloæ przyjêtych na studia
wy¿sze, wysokie kwalifikacje pedagogów. Dlatego coraz wiêksza iloæ osób,
pewna poziomu zdobytej wiedzy, po
ukoñczeniu szko³y próbuje wst¹piæ na
studia wy¿sze za granic¹. Na decyzjê
kontynuowania nauki poza krajem
wp³ywa te¿ poziom nauczania w szko³ach wy¿szych na Litwie.
Rozpoczêta reforma owiaty na
pocz¹tku mia³a konkretne cele i wró¿y³a wielkie nadzieje. Jednak z czasem cele zaczê³y zacieraæ siê, a nadzieje zanikaæ. Za zdobycie wiedzy
na Litwie musimy teraz s³ono p³aciæ, poziom i kwalifikacje wyk³adowców te¿ zostawiaj¹ du¿o do ¿yczenia. Na studia dostaj¹ siê teraz najbogatsi, ci, którzy wkuwaj¹ dniami i nocami, ale nie najbardziej uzdolnieni. Nikt z abiturientów nie ma zastrze¿eñ co do studiowania na Zachodzie. Wysoki poziom nauczania
jest tam aktualny od dziesiêcioleci.
System po¿yczek finansowych, na
wygodnych dla studenta warunkach,
równie¿ pomaga rozpocz¹æ ¿ycie
¿aka na uczelniach Zachodu.
Wiêkszoæ z tych, którzy wyjechali, zobowi¹za³a siê moralnie
wróciæ po nauce do kraju, lecz rzeczywistoæ jest z nieco inna. M³odzi
ludzie, nie widz¹c ¿adnej perspektywy znalezienia dobrze op³acalnej pracy na Litwie, zostaj¹ w krajach Zachodu, które z czasem staj¹ siê ich
nowymi domami. Wed³ug Zdzsis³awa
Palewicza,wice mera rejonu solecznickiego, nie jest le, ¿e m³odzie¿ wy-

je¿d¿a na studia za granicê. M³odzi
ludzie musz¹ odkrywaæ nowe horyzonty i staraæ siê odnaleæ w wiecie. Nie jest a¿ tak wa¿ne w jakim
kraju to zrobi¹.
- Musimy najpierw posiaæ, ¿eby
póniej zebraæ plon  mówi Palewicz.
Tak, tylko szkoda, ¿e plon ten jest
coraz czêciej zbierany na Zachodzie, a w³adze kraju nie maj¹ konkretnego planu jak temu zaradziæ!
Wrzesieñ i padziernik by³ szczególnie urodzajnym w wyda¿enia spo³eczno  kulturalne. W tym numerze
piszemy te¿ o pierwszej wizycie pani
prezydent kraju do Solecznik, przypominamy równie¿ o weso³ej zabawie
na do¿ynkach rejonowych. Nawietlamy zbola³y problem pisowni polskich
nazw ulic na Litwie. Wspólnie z mieszkañcami Solecznik cieszymy siê z nowej tablicy, upamiêtniaj¹c¹ wybitnego
polskiego kompozytora Stanis³awa
Moniuszkê, ks. Z. Bochniak przybli¿a
nam intronizacjê Chrystusa.
Mam nadziejê, ¿e ka¿dy Czytelnik
znajdzie w tym numerze co dla siebie. Chcemy pisaæ o ludziach, wydarzeniach dla ludzi. Tworzenie drugiego numeru gazety pokaza³o, ¿e mieszkañcy rejony nie s¹ pasywni. Dziêkujê im za pomys³y, tematy na artyku³y.
Zdzis³aw Palewicz Junior
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Z Solecznik do Birmingham 
czyli studenckie ¿ycie na Zachodzie
Rozmowa z Wiktori¹ Kanatow¹, ta maturzystka Gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach wyjecha³a przed
trzema laty do Anglii, ale nie do pracy lecz na studia.
Bêd¹c studentk¹ Uniwersytetu w Birmingham w ramach
programu Unii Europejskiej Erasmus, kontynuuje obecnie
studia na Uniwersytecie w Strasburgu (Francja).
Opowiedz proszê, jak¹ drogê
musia³a pokonaæ, by zostaæ studentk¹ Uniwersytetu w Birmingham?
Jeszcze bêd¹c uczennic¹ klasy
maturalnej gimnazjum polskiego w Solecznikach, odwiedzi³am wystawê
Litexpo w Wilnie, na której w³asne stoiska mia³o szereg wy¿szych
uczelni z Wielkiej Brytanii. Wype³ni³am wnioski do szeciu brytyjskich
uniwersytetów, na które otrzyma³am
szeæ pozytywnych odpowiedzi.
Wspólnym warunkiem stawianym
przez ka¿d¹ z uczelni by³o to, ¿e muszê zdaæ w ambasadzie Wielkiej Brytanii egzamin ze znajomoci jêzyka
angielskiego na poziomie uniwersyteckim. Z³o¿y³am ten egzamin. Nastêpnie z szeciu uczelni, które gotowe by³y
przyj¹æ mnie na studia musia³am wybraæ dwie, jedn¹ podstawow¹ i drug¹
rezerwow¹. Wyniki, uzyskane na sesji maturalnej, zadowala³y ka¿d¹ z
uczelni brytyjskich. Latem na Litwê
przybyli przedstawiciele brytyjskich
uniwersytetów, które przeprowadzi³y
ze mn¹ rozmowy kwalifikacyjne.
Ostatecznie zdecydowa³am siê podj¹æ
studia na Uniwersytecie w Birmingham, na wydziale zarz¹dzania biznesem i komunikacjami.
Czy rozwa¿a³a mo¿liwoæ
podjêcia studiów w kraju?
Tak, oczywicie. Z³o¿y³am wnioski na Uniwersytet Wileñski oraz
Uniwersytet Giedymina. Z pierwszego numeru na licie dosta³am siê na
wydzia³ zarz¹dzania biznesem Uniwersytetu Wileñskiego. Poniewa¿
rok akademicki w Anglii rozpoczyna siê od 1 padziernika, przed wyjazdem na Wyspy Brytyjskie przez

trzy tygodnie uczêszcza³am
na wyk³ady w wileñskiej
uczelni.
Chocia¿ przez trzy tygodnie, ale by³a litewsk¹
studentk¹. Teraz jeste
brytyjska studentk¹.
Czym siê ró¿ni¹ systemy
kszta³cenia uniwersyteckiego Litwy i Anglii?
Anglicy maj¹ takie motto,
uczyæ studentów tylko tego,
co im bêdzie przydatne w
pracy zawodowej. W Wilnie
musia³am uczêszczaæ na wyk³ady z logiki, wy¿szej matematyki, psychologii, które
s¹ ma³o powi¹zane z wybranym przeze mnie zawodem.
W Wielkiej Brytanii program
studiów obejmuje wy³¹cznie
przedmioty cile powi¹zane
z kwalifikacjami zawodowymi. Uczymy siê tam nie wy¿szej matematyki, lecz matematyki ekonomicznej, nie
ekonomii w szerokim pojêciu, lecz ekonomii biznesu. Wiktoria przy Sercu Europy
Brytyjczycy przede wszystkim k³ad¹ zwi¹zane z przysz³ym zawodem,
nacisk na naukê zagadnieñ praktycz- czy mo¿na powiedzieæ, ¿e studennych. Nie sposób jest z³o¿yæ egza- ci w Anglii s¹ mniej obci¹¿one
minu, je¿eli opanowa³e wy³¹cznie nauk¹?
teoriê. Wyk³adowcy wymagaj¹ od
Nie, to jest b³êdne mylenie. Dla
studentów rozwijaæ w sobie myle- przyk³adu, tak jak i na Litwie stunie analityczne i krytyczne. Na dent w Anglii powinien uzyskaæ
pierwszym roku musia³am zdaæ od okrelon¹ liczbê kredytów z ka¿de8 do 10 egzaminów. W Anglii nie ma go przedmiotu. Otó¿ tych kredytów
sesji zimowej, studenci wszystkie na uczelni w Birmingham muszê uzyegzaminy sk³adaj¹ latem. Po trzech skaæ tyle samo, co i w Wilnie. Ró¿latach studiów otrzymam stopieñ nica polega na tym, ¿e z 200 godzin
baka³arza.
lekcyjnych przeznaczonych na jeden
Skoro program studiów obej- przedmiot, zajêcia i wyk³ady z promuje wy³¹cznie przedmioty cile fesorami stanowi¹ jedynie 80-90
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godzin. Reszta godzin jest przeznaczana na samodzielne dokszta³canie
siê studenta. Brytyjski system akademicki wymaga od studenta bardzo
du¿o pracy samodzielnej. Na angielskich uczelniach wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e na jedn¹ godzinê zajêæ lekcyjnych student musi powiêciæ od
dwóch do trzech godzin pracy samodzielnej. Wyk³adowca nigdy nie
poleca jednej lektury, lecz spis z kilku pozycji. Prawem studenta jest
wybraæ lekturê, która mu najbardziej
odpowiada. Na szczêcie biblioteka
uniwersytecka, która liczy 11 piêter,
jest bogato wyposa¿ona i w niej zawsze mo¿na znaleæ potrzebn¹ pozycjê naukow¹.
Czyli brytyjscy studenci nie
musz¹ wydawaæ pieniêdzy na kupowanie lektur?
Teoretycznie tak. Jak ju¿ powiedzia³am, biblioteka jest bardzo dobrze
wyposa¿ona. Zgodnie z przyjêtymi
zasadami, ksi¹¿kê wypo¿ycza siê
studentowi na jeden dzieñ. Rzecz
jasna, nie ka¿d¹ ksi¹¿kê da siê przeczytaæ w ci¹gu jednego dnia, czy
nocy, dlatego pobrane lektury s¹
przez studentów kserowane lub skanowane. Czêæ ksi¹¿ek w bibliotece jest przechowywanych w wersji
elektronicznej, w takich wypadkach
po prostu zgrywa siê potrzebn¹ lekturê na dysk i czyta siê w domu na
komputerze. Mówi¹c o komputerach
trzeba powiedzieæ, ¿e na uczelni
przez 24 godziny na dobê dla potrzeb
studentów dzia³aj¹ sale komputerowe z nieodp³atnym Internetem. Administracja uczelni czyni wszystko,
by stworzyæ studentom jak najlepsze warunki do studiowania.
A wracaj¹c do tematu ksi¹¿ek
muszê przyznaæ, ¿e kupi³am jedn¹
ksi¹¿kê z prawa gospodarczego, ale
tylko dlatego, ¿e chcia³am j¹ mieæ na
w³asnoæ. Za u¿ywan¹ ksi¹¿kê zap³aci³am 10 funtów szterlingów, cena
nowej ksi¹¿ki stanowi natomiast 50
funtów szterlingów.
Skoro zaczêlimy mówiæ o pieni¹dzach, nie mogê nie zapytaæ,
czy twoje studia s¹ p³atne?
Tak, za studia muszê p³aciæ.
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W gronie przyjació³, przyby³ych z ca³ej Europy

W¹tek finansowy by³ dla mnie jednym z najwa¿niejszych podczas wyboru uczelni. Mimo ¿e studiujê za
granic¹, za swoje wykszta³cenie p³acê mniej ni¿eliby musia³am p³aciæ na
Uniwersytecie Wileñskim, a przecie¿
wydzia³, na którym studiujê zajmuje
wysok¹, szóst¹ pozycjê w rankingu
100 uczelni brytyjskich! W celu op³acenia kosztów studiów wziê³am kredyt w angielskim banku. Chcê zaznaczyæ, dla wszystkich zainteresowanych studiami w Europie Zachodniej, ¿e ka¿dy obywatel Unii Europejskiej mo¿e dostaæ w zachodnim
banku kredyt na op³acenie studiów.
Angielski bank udzieli³ mnie po¿yczki na podstawie dokumentów potwierdzaj¹cych, ¿e jestem studentk¹
brytyjskiej uczelni. Kredyt otrzyma³am bez zastawu ¿adnego mienia, jak
to jest przyjête w litewskich bankach.
Zgodnie z umow¹ z bankiem po¿yczkê zacznê sp³acaæ po studiach, kiedy
rozpocznê pracê zawodow¹, i tylko
wówczas, kiedy moja miesiêczna
pensja bêdzie, co najmniej o 20 proc.
wy¿sza od minimalnej p³acy zarobkowej w Wielkiej Brytanii.
Mieszkasz w akademiku, czy
wynajmujesz pokój w domu prywatnym?
W Birmingham wspólnie z kole¿ankami wynajmujemy mieszkanie

w domu prywatnym, po³o¿onym
przy g³ównej ulicy Birmingham. Jest
to dla nas znacznie taniej, ni¿eli
mieszkaæ w akademiku. Mieszkanie
jest wyposa¿one w meble i ca³y sprzêt
AGD oraz znajduje siê w nim ³¹cze
do Internetu. W ogóle w Anglii nikt
nie wydzier¿awi mieszkania, b¹d
domu, które nie posiada ³¹cza internetowego. Akademiki brytyjskie trudno porównywaæ z litewskimi. W Anglii akademiki studenckie
bardziej przypominaj¹ przytulne hoteliki, posiadaj¹ czyste, zadbane i dobrze umeblowane pokoje. Wszêdzie
panuje ³ad i porz¹dek, zaczynaj¹c od
korytarzy po kuchnie i ³azienki. Uniwersytet pokrywa koszty dojazdu
studentów komunikacj¹ miejsk¹ od
miejsca zamieszkania do uczelni.
Miesiêcznie w Anglii na jedzenie
wydajê rednio oko³o 80 funtów szterlingów, czyli ok. 400 litów. Natomiast
w Strasburgu mieszkam w akademiku, tu tak samo jak i w Anglii nie
w sposób narzekaæ na warunki zamieszkania.
Je¿eli wspomnia³e o Francji,
to zapytam w jaki sposób znalaz³a siê na francuskiej uczelni?
Mój brytyjski uniwersytet wspó³pracuje z uniwersytetem w Strasburgu. Moje studia we Francji zostan¹ sfinansowane ze rodków pro-

WYWIAD
gramu europejskiego Erasmus.
Wszystkie wyk³ady w Strasburgu
bêd¹ odbywaæ siê w jêzyku angielskim. Oczywicie dla nas, jako obcokrajowców, zostan¹ te¿ organizowane kursy jêzyka francuskiego.
Po roku studiów w Strasburgu w
dodatku do dyplomu baka³arza Uniwersytetu w Birmingham otrzymam
tak¿e dyplom bakalarza Uniwersytetu w Strasburgu. Czyli bêdê mia³a dyplomy od razu dwóch uczelni.
Z czego bardzo siê cieszê. Po uzyskaniu dyplomów planuje tak¿e odbyæ praktyki zawodowe w Niemczech b¹d W³oszech.
Czy ³atwo studentowi w Anglii
znaleæ pracê dorywcz¹?
Zale¿y jak¹. Pracê dla wykwalifikowanych specjalistów znaleæ jest
naprawdê nie³atwo, natomiast dla
niewykwalifikowanych robotników
ofert pracy nie brakuje. Nie wykwalifikowany robotnik zwykle otrzymuje od 5,50 do 6 funtów za godzinê
pracy. P³aca minimalna w Wielkiej
Brytanii wynosi 5,25 funtów za godzinê. Obecnie pracujê w dwóch
miejscach.
Jak mocno odczuwa siê w Anglii kryzys gospodarczy?
W odró¿nieniu od Litwy rz¹d
brytyjski reaguj¹c na kryzys gospodarczy podj¹³ decyzjê o zmniejszeniu, a nie podwy¿szeniu podatku
VAT. W wyniku tego kroku wszystkie towary minimalnie, ale stania³y.
Oczywicie czêæ firm musia³o
zmniejszyæ iloæ zatrudnionych pracowników, obni¿yæ pensje, ale ogólnie sytuacja nie jest tak trudna, jak
na Litwie.
¯ycie studenckie, jak wiadomo, to nie tylko nauka, ale i wspólne spêdzanie wolnego czasu.
Jak wygl¹daj¹ imprezy studenckie w Anglii?
Imprezy studenckie w Anglii
mo¿na podzieliæ na oficjalne i nieoficjalne. Oficjalne odbywaj¹ siê
w dobrych restauracjach, na nich
obowi¹zuje klasyczny styl ubrania.
Imprezy nieoficjalne odbywaj¹ siê
w pubach b¹d barach, a koñcz¹ siê
w klubie dyskotekowym. Anglicy

bardzo lubi¹ nadawaæ wszystkim imprezom jaki temat. Na przyk³ad, tematem imprezy jest litera T, to znaczy, ¿e wszyscy uczestnicy zabawy
powinni byæ ubrani w co, co zaczyna siê na literê T.
Jak brytyjscy studenci ustosunkowuj¹ siê do swoich kolegów z zagranicy?
W Birmingham studiuje bardzo
du¿o obcokrajowców z ró¿nych kontynentów. Tylko studentów z Litwy
jest kilkudziesiêciu. Na uczelni bardzo mocno propaguje siê zasadê tolerancji. W³adze uniwersytetu wyda³y specjalny dekret na temat stosunku brytyjskich studentów do kolegów z zagranicy, który zakazuje
wszelkie przejawy dyskryminowania. Nie czujemy jakiejkolwiek wrogoci ze strony brytyjskich kolegów,
wrêcz odwrotnie, chêtnie z nami
obcuj¹, staraj¹c siê przez to lepiej
poznaæ kulturê krajów, z których
pochodzimy.
Swoj¹ dalsz¹ przysz³oæ wi¹¿esz z Angli¹ czy Litw¹?
W moich planach jest zostaæ
w Anglii. Czy uda mi siê to urzeczywistniæ, poka¿e czas. Z ca³¹
pewnoci¹ absolwentom brytyjskich
uczelni ³atwiej jest rozpoczynaæ ¿ycie
zawodowe. W Anglii dzia³aj¹ specjalne programy pañstwowe, w ramach

których firmy rekrutuj¹ do pracy
absolwentów i inwestuj¹c w nich
uzyskuj¹ dla siebie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Na Litwie czego takiego nie ma. Wszyscy chc¹ mieæ dowiadczonego pracownika z kilkuletnim sta¿em pracy w bran¿y. A gdzie student mo¿e
w czasie studiów zdobyæ ten sta¿?
Dlatego wolê wypróbowaæ w³asnych si³ na Zachodzie.
Co by poradzi³a maturzystom litewskim, którzy zamierzaj¹ podj¹æ studia w Wielkiej
Brytanii?
Przede wszystkim dobrze opanowaæ jêzyk angielski, to jest podstawa. Natomiast dokonuj¹c wyboru
uniwersytetu, nale¿y zwracaæ uwagê nie tylko na rankingowanie samego uniwersytetu, ale i jego poszczególnych wydzia³ów. Dla przyk³adu
Uniwersytet w Birmingham w rankingu uczelni wy¿szych Anglii jest
na 20-tej pozycji, za Wydzia³ Medyczny jest drugi w rankingu wydzia³ów medycznych uczelni angielskich. Z tego co wiem, na Litwie
dzia³aj¹ firmy porednicze, które za
niewielk¹ kwotê pomagaj¹ kandydatowi na studia w wype³nianiu wszystkich potrzebnych wniosków.
Rozmawia³ Andrzej Ko³osowski
Foto: ARC
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Prezydent Dalia Grybauskaite wrêcza³a nowym
uczniom Paszport Pierwszoklasisty Litwy

Pani prezydent w niadeckim
Tradycyjnie z pocz¹tkiem
wrzenia rozpocz¹³ siê rok szkolny. Dla uczniów Gimnazjum im.
Jana niadeckiego w Solecznikach, by³ on wyj¹tkowy, poniewa¿ szko³ê odwiedzi³a Dalia Gry.
bauskaite, prezydent Republiki
Litewskiej.

D

rodzy uczniowie, w³anie wy jestecie przysz³oci¹ Litwy - powiedzia³a prezydent Dalia Grybau.
skaite. - To, czego nauczycie siê
w szkole zostanie dla was. T¹ mi³oæ, któr¹ obdarz¹ was nauczyciele
i koledzy, na pewno zachowacie do
koñca ¿ycia i naprawdê nie znajdziecie lepszych kolegów od tych, których spotkacie w³anie w szkole.
W³anie tutaj nauczycie siê szacunku, mi³oci, przyjani i uzyskacie tak¹
wiedzê, której nigdzie wiêcej nie zdobêdziecie - doda³a prezydent.
Uroczystoæ rozpoczê³a siê odpiewaniem hymnu Republiki Litewskiej, a wszystkich obecnych przywita³a Irena Wolska, dyrektor Gim-
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nazjum im. Jana niadeckiego.
- Witam bardzo serdecznie przyby³ych do nas goci i w to piêkne wiêto, chcia³abym ¿yczyæ, wam, drodzy
pedagodzy, aby nigdy nie zabrak³o
s³ów otuchy dla pierwszoklasistów i
porad dla szukaj¹cych swojej drogi
maturzystów - mówi³a dyrektor gimnazjum.
Inauguracja roku szkolnego, to
przede wszystkim wiêto dla nauczycieli i uczniów, dlatego wszystkie
wypowiedziane s³owa by³y kierowane w³anie do nich.
Irena Wolska zachêca³a
wszystkich do wspó³pracy i do tego,
¿eby relacje miêdzy rodzicami,
uczniami i szko³¹ by³y jak najlepsze.
- Inwestujmy w serca naszych
dzieci wszystko to co mamy najlepsze, b¹dmy im pomocni, zachêcajmy do zdobywania wiedzy i spe³niania marzeñ. Kultywujmy tradycje
naszych przodków, aby stosunki miêdzy nauczycielami i uczniami by³yby
oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Tylko wtedy mury szko³y

opuci wietnie wyedukowana i ambitna m³odzie¿, która z powodzeniem
bêdzie potrafi³a stawiæ czo³o wymogom wspó³czesnego wiata - mówi³a dyrektor gimnazjum. Gimnazjum
im. Jana niadeckiego w Solecznikach ju¿ od dawna cieszy siê du¿ym
zaufaniem rodziców, którzy chêtnie
oddaj¹ swoje pociechy w rêce pracuj¹cych tutaj nauczycieli. W tym
roku do grona uczniów do³¹czy³o 62
pierwszoklasistów i to oni dost¹pili
najwiêkszego zaszczytu podczas
uroczystoci. Ka¿demu z osobna
prezydent wrêczy³a Paszport Pierwszoklasisty Litwy.
- Bardzo cieszê siê, ¿e mog³em
ucisn¹æ d³oñ prezydentowi - powiedzia³ jeden z pierwszaków.
wieca jest symbolem wiedzy,
dlatego maturzyci na zakoñczenie
uroczystego apelu przekazali ten symbol najm³odszym uczniom, a dzwonek, który zadzwoni³ po tak d³ugiej
wakacyjnej przerwie zaprosi³
wszystkich do klas.
Katarzyna Biersztañska
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WYDARZENIA

SPO£ECZEÑSTWO
Pomocy spo³ecznej wymaga
coraz wiêkszy kr¹g ludzi w podesz³ym wieku.
W Domu Opieki nad Starcami we wsi Czu¿akampie mieszka obecnie 30 osób. S¹ to
przede wszystkim ludzie samotni i chorzy.

Z

awsze mielimy swój w³asny
ogródek, w którym hodujemy
marchew, buraczki i inne warzywa.
Niestety w tym roku plon bêdzie nieco s³abszy  opowiada o ¿yciu codziennym jedna ze starszych kobiet.
Pensjonariusze Domu Starców,
którzy jeszcze maj¹ zdrowie i si³y nie
potrafi¹ usiedzieæ w miejscu. Sprz¹taj¹ podwórko czy hoduj¹ warzywa,
albo kwiaty. Wszystko, co mog¹ zrobiæ sami, czyni¹ z ogromn¹ radoci¹.

WSZYSCY Z REJONU
SOLECZNICKIEGO

cach pozna³am  opowiada Stanis³awa Wikintawna.
W Domu Opieki nad Starcami
we wsi Czu¿akampie mieszka obecnie 30 staruszków.
Wiêkszoæ z nich, to kobiety, których jest w sumie 19.
Wszyscy podopieczni pochodz¹
z rejonu Solecznickiego. ¯eby móc
zamieszkaæ w Domu Opieki nad
Starcami w Czu¿akampiach, trzeba
zwróciæ siê o to z prob¹ do w³adz
swojej wsi, a nastêpnie do samorz¹du rejonu Solecznickiego.

WNUKÓW CHCIELIBY
WIDZIEÆ CZÊCIEJ
Podopieczni Domu Starców
przyznaj¹, ¿e nie czuj¹ siê tutaj
skrzywdzeni ani zapomnieni. Dom
Opieki stwarza seniorom dobre warunki: zdrowe ¿ywienie, czystoæ i porz¹dek, siostra medyczna dba o dobre samopoczucie, a pielêgniarki zabezpieczaj¹ ca³odobow¹ opiekê
nad pensjonariuszami. W budynku
jest te¿ kapliczka, w której odprawiane s¹ ka¿d¹ niedzielê msze wiête.
Bior¹ w nich udzia³ nie tylko seniorzy, ale mieszkañcy z okolicy.
- Czasami odwiedzaj¹ nas dzieci
z czu¿akampskiej szko³y podstawowej, która znajduje siê tu¿ obok naszego domu. Szykuj¹ nam piêkne przedstawienia, piewaj¹ po polsku i tañcz¹.
Wiosn¹ tego roku mielimy goci na-

FOTO: JUSTYNA OLENKOWICZ

Placówka istnieje od 1997 roku,
wczeniej w budynku by³o przedszkole dla dzieci, które podlega³o
miejscowemu ko³chozowi.
- W tym Domu Opieki nad Starcami przebywam ju¿ dwanacie
lat. Pochodzê z Jackun. By³am
jedn¹ z pierwszych dwunastu osób,
które tu zamieszka³y. Gdy mia³am
jeszcze si³ê i nie mêczy³ mnie mocny ból w plecach, chêtnie pracowa³am nie tylko na terenie domu opieki, ale tak¿e zbiera³am grzyby i jagody, lub pomaga³am w pracy w ogrodzie ludziom, których w tych okoli-

Dom pe³en ciep³a

Pensjonariusze Domu Opieki nad Starcami we wsi Czu¿akampie

wet z Polski. By³ to zespó³ starszych
ludzi, którzy zajmuj¹ siê muzyk¹. Po
weso³ym przedstawieniu wrêczyli dla
nas prezenty. My te¿ potrafimy zapiewaæ i robimy to bardzo chêtnie  opowiadaj¹ podopieczni Domu Seniorów.
Zapytani o dzieci i wnuków, jedni
weso³o odpowiadaj¹, ¿e czasami s¹
odwiedzani, przyje¿d¿aj¹ do nich krewni, wnukowie. Inni nie kryj¹ smutku na
twarzy i zamyleni wpatruj¹ siê w dal.
Wnuków chcieliby widzieæ czêciej.
- My wszyscy piêknie rozmawiamy po polsku. Nasi wnukowie s¹
bardziej wykszta³ceni od nas i maj¹
o wiele lepsz¹ mo¿liwoæ uczenia
sie, wiêc gdy nas odwiedzaj¹, próbuj¹ rozmawiaæ z nami po litewsku,
a my nic nie rozumiemy! Wydaje
nam siê, ¿e ¿artuj¹ sobie z nas  ¿artobliwie opowiadaj¹ staruszkowie.

MI£OÆ NIE ZNA WIEKU
Przed kilka latami w domu opieki
odby³o siê wesele dwóch osób. Niestety w szybkim czasie ma³¿onek opuci³
grono ¿ywych i pani Stanis³awa znów
zosta³a sama. Teraz tak¿e mieszka tu
jedna para ma³¿onków i ciesz¹ siê razem, ¿e po ciê¿kiej m³odoci nie s¹ samotni i maj¹ siê do kogo przytuliæ.
Lilia Matulewicz, pracownica
Domu Opieki w Czu¿akampiach opowiada, ¿e dziêki pieni¹dzom z samorz¹du rejonu Solecznickiego kupiono
pralkê, niezbêdne sprzêty kuchenne,
a tak¿e zrobiono kosmetyczny remont
w budynku. Prace wykonali sami pracownicy Domu Seniora.
- Szykuje siê projekt, dziêki któremu nasz dom opieki nad starcami
mo¿e uzyskaæ wiêksz¹ sumê pieniêdzy na powiêkszenie budynku. Niestety przysz³y takie czasy, ¿e coraz
wiêcej ludzi starszych szuka pomocy socjalnej w pañstwowych instytutach  przyznaje pani Lilia Matulewicz.  Dotychczas utrzymaniem
staruszków opiekowa³ siê samorz¹d.
Miejmy nadziejê, ¿e w przysz³oci
sytuacja nie zmieni siê  dodaje.
Justyna Olenkowicz

Padziernik 2009

Soleczniki

7

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

AKTUALIA

My musimy zdj¹æ,
a w Puñsku zawieszaj¹
W po³owie wrzenia, Najwy¿szy S¹d Administracyjny, odrzucaj¹c apelacjê administracji samorz¹du rejonu solecznickiego
podj¹³ decyzjê o usuniêciu tablic
z polskimi nazwami ulic. Je¿eli
nie zostanie to zrobione do 14
padziernika, sprawa zostanie
przekazana do komornika.
Usuniêcie tablic w jêzyku
polskim w rejonie solecznickim
i wileñskim, w których wiêkszoæ mieszkañców stanowi¹
Polacy, za¿¹da³ Jurgis Jurkevièius, przedstawiciel rz¹du na
okr¹g wileñski.

P

olacy w rejonie wileñskim i solecznikim stanowi¹ wiêkszoæ,
a jednak w³adze litewskie nie pozwalaj¹ na zawieszanie dwujêzycznych nazw ulic, chocia¿ Litwa od
2004 roku jest pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej oraz w 2000
roku ratyfikowa³a Konwencjê Ramow¹ Rady Europy o ochronie mniejszoci narodowych, której artyku³ 11
punkt 3 g³osi, ¿e: w rejonach tradycyjnie zamieszka³ych przez znacz¹c¹
iloæ osób nale¿¹cych do mniejszoci
narodowej Strony ( które podpisa³y
konwencjê) bêd¹ staraæ siê - zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem, w tym tak¿e, tam gdzie to stosowne, umowami
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z innymi pañstwami oraz przy uwzglêdnieniu ich specyficznych warunków umieszczaæ równie¿ w jêzyku mniejszoci tradycyjne nazwy lokalne, nazwy ulic i inne oznakowania topograficzne o charakterze publicznym, o ile
istnieje tam wystarczaj¹ce zapotrzebowanie na takie oznakowania.
Tak¿e podpisany w 1994 roku
Traktat miêdzy Rzeczpospolit¹
Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹ o przyjaznych stosunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy jednoznacznie mówi
o prawach mniejszoci Polskiej na
Litwie i Litewskiej w Polsce.
Chocia¿ w litewskiej ustawie o mniejszociach narodowych z dnia 29
stycznia 1991 roku, mniejszoci narodowe maj¹ prawo w nadpisach informacyjnych u¿ywaæ swego jêzyka obok pañstwowego, ale litewska
ustawa o jêzyku pañstwowym mówi
o tym, ¿e wszystkie nadpisy musz¹
byæ w jêzyku litewskim.
¯eby siê przekonaæ, ¿e w Polsce
s¹ przestrzegane prawa mniejszoci
narodowych wystarczy odwiedziæ
Puñsk i okoliczne wsie tu¿ przy granicy Polsko  Litewskiej. Od czerwca tego roku, tamtejsza mniejszoæ
litewska mo¿e wywieszaæ tablice
informacyjne w dwóch jêzykach,
polskim i litewskim.
- Dok³adnie nie wiem jak d³ugo sta-

ralimy siê o uzyskanie zgody na zawieszenie tablic w jêzyku litewskim 
mówi Jonas Stankauskas, mieszkaniec
gminy Puñsk.  Warte jest podkrelenia to, ¿e Polacy którzy mieszkaj¹ tu
w mniejszoci nie sprzeciwiali siê tym
dwujêzycznym nadpisom. Tylko tam,
gdzie Polaków jest wiêcej ni¿ Litwinów, drog¹ g³osowania odrzucono decyzjê o dwujêzycznych nadpisach informacyjnych  dodaje Jonas.
Zmianê nazw w Polsce na dwujêzyczne umo¿liwia ustawa o mniejszociach narodowych i etnicznych
oraz o jêzyku regionalnym 2005 roku.
Je¿eli mniejszoæ stanowi w gminie
poni¿ej 20 procent, konieczne s¹ spo³eczne konsultacje, jeli przekracza
ten próg, wtedy o dwujêzyczne nazwy wnioskuje odpowiednia rada
gminy do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji. We
wniosku musi przedstawiæ uchwa³ê
rady w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowoci, prawid³owe brzmienie urzêdowej nazwy
miejscowoci w jêzyku polskim, proponowane brzmienie nazwy dodatkowej w jêzyku mniejszoci, w tym
przypadku w jêzyku litewskim, a na
Opolszczynie w jêzyku niemieckim.
- Polacy w gminie Puñsk s¹
mniejszoci¹ dlatego wynik spo³ecznych konsultacji by³ pozytywny dla
dwujêzycznych nazw ulic  mówi
jeden z mieszkañców Puñska - Jednak z drugiej strony, dlaczego tu mieszkaj¹cy Polacy mieliby siê sprzeciwiaæ
przecie¿ my mieszkamy na etnicznych
ziemiach litewskich, a Polacy na Wileñszczynie...  mê¿czyzna machn¹³
rêk¹ i odszed³ w swoj¹ stronê.
Nasuwa siê wiêc pytanie, dlaczego w s¹siednich pañstwach Unii Europejskiej, s¹ tak odmiennie traktowane umowy miêdzynarodowe o mniejszociach narodowych. Przecie¿
wed³ug konwencji wiedeñskiej o prawie traktatów, umowa miêdzynarodowa jest g³ównym ród³em prawa
miêdzynarodowego i dotyczy ka¿dego cz³onka Unii Europejskiej b¹d
obowi¹zuje ka¿d¹ ze stron, które
podpisa³y umowê.
Katarzyna Biersztañska

WYDARZENIA
Do¿ynki zgromadzi³y tysi¹ce ludzi na stadionie Gimnazjum im. Jana niadeckiego

Plony Rejonu Solecznickiego
a³e Bo¿e piêkne plony wszyscy mamy z Twojej rêki, my dzi
nios¹c chleb i wieniec Tobie sk³adamy dziêki. Przynielimy bochen
chleba od zwrotnego zbo¿a, niechaj
go pob³ogos³awi najwiêtsza rêka
bo¿a, niechaj chleba nie zabraknie
w ca³ym bo¿ym wiecie. My jestemy wszyscy braæmi, jednego Ojca
dzieæmi. Dobrze, ¿e u nas utrwala
siê piêkna tradycja urz¹dzania do¿ynek. Dzisiaj mo¿emy szczególnie podziêkowaæ Bogu za nasze
plony  mówi³ ksi¹dz proboszcz
Witold Zuzo podczas kazania na
mszy wiêtej odprawionej z okazji
uroczystoci do¿ynek.
Wêdliny, sery, ledzie, bliny, s³o- Sto³y ugina³y siê od smako³yków, które znalaz³y siê na nich
nina, ciasta, chrusty, owoce, wa- scy jej uczestnicy przeszli w uroczy- dectwem przywi¹zania ludzi do zierzywa, nalewki, wszystko swojskie stym pochodzie na stadion Gimna- mi. Obrazuje te¿ szacunek dla prai smaczne, a to tylko kilka potraw, zjum imienia Jana niadeckiego, cy r¹k ludzkich oraz owoców tej
które znalaz³y siê na suto zastawio- gdzie odby³y siê dalsze uroczystoci pracy, a tak¿e jest dniem modlitwy
nych sto³ach podczas rejonowych do¿ynkowe. Tam te¿ na goci cze- dziêkczynnej do Boga za tegoroczdo¿ynek, które jak co roku odby³y kali gospodarze 13 zagród, czyli sta- ne plony ziemi mówi³ Artur Górsiê w Solecznikach. Te wszystkie rostw z pysznociami na sto³ach.
ski, pose³ na Sejm Rzeczpospolitej
pysznoci przygotowa³y osoby ze
- wiêto plonów jest tradycyjn¹ Polskiej podczas oficjalnego otwarwszystkich starostw w Rejonie.
uroczystoci¹ polskiego rolnika. cia do¿ynek.
- ¯eby wszystko by³o wie¿e Obchodzenie tego wiêta jest wiaUroczyst¹ galê koncertow¹ rozi smaczne przygotowania
poczê³a orkiestra dêta ze
zaczêlimy przeddzieñ
Szko³y Sztuk Piêknych
WYRÓ¯NIENIA
wiêta.  mówi Teresa
imienia Stanis³awa MoPRZYZNANE PODCZAS DO¯YNEK
Wojsiat z Podborskiego staniuszki w Solecznikach oraz
Na zakoñczenie uroczystoci wy³oniono trzy najrostwa.
zespó³ taneczny z tej¿e
³adniejsze zagrody, wieñce oraz trzech najlepszych
Zanim jednak mo¿na
szko³y. Dalej na do¿ynkowej
rolników.
by³o spróbowaæ tych
scenie wyst¹pi³y zespo³y:
wszystkich smako³yków,
Polski Folklorystyczny ZeNaj³adniejszy wieniec do¿ynkowy:
obowi¹zkowym
by³o
spó³ Pieni i Tañca Po³ukI miejsce  Dom Kultury w Bia³ej Wace
uczestnictwo we mszy
nianie z rejonu wileñskieII miejsce  Anna ¯uk, Soleczniki
wiêtej w kociele pod wego, Pañstwowy ChoreograIII miejsce  Teresa Szymielewicz, Turgiele
zwaniem wiêtego Piotra.
ficzny Zespó³ Choroszki
Podczas nabo¿eñstwa
z Bia³orusi, Kapela PerioNaj³adniejsze stoisko do¿ynkowe:
ksi¹dz proboszcz powiêci³
das oraz Zespó³ Pieni i TañI miejsce  Jaszuny
wieñce przyniesione przez
ca Solczanie. Dla wielbiII miejsce  Gierwiszki
ka¿de starostwo, a wierni
cieli zwierz¹t, a zw³aszcza
III miejsce  Koleniki
z³o¿yli dary i wraz z ksiêkoni wyst¹pili wychowankodzem proboszczem Witolwie klubu jazdy konnej PaNajlepszy rolnik rejonu solecznickiego:
dem Zuzo i ksiêdzem Marsaga, którym kieruj¹ Laima
I miejsce  Tadeusz Rudzis (Dojlidy)
kiem G³adkim, podziêkowali
i Pranas ilalisowie.
II miejsce  Jan Bandalewicz (Butrymañce)
za tegoroczne plony.
Katarzyna
III miejsce  Jan Wanagiewicz (Dajnowa)
Po mszy wiêtej wszyBiersztañska
Padziernik 2009
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RELIGIA
Próby budowania królestw na ziemi bez poszanowania Boga a nawet wbrew Bo¿ym zasadom wpisa³y siê ju¿ w historiê ludzi krwawymi i gorzkimi literami. Powtórzyæ tych eksperymentów ju¿ nie warto.

O Królestwie Bo¿ym i Chrystusie Królu

G

dy toczy³ siê proces Jezusa
przed trybuna³em Poncjusza
Pi³ata z jego ust pad³o pytanie skierowane do oskar¿onego:
- Czy ty jeste królem ¿ydowskim?
Pad³a odpowied twierdz¹ca oraz
zapewnienie, ¿e królestwo Chrystusa
nie jest z tego wiata. Wiemy, ¿e ¯ydzi
odrzucili Chrystusa jako swojego w³adcê czyni¹c z tytu³u król ¿ydowski
oskar¿enie przed trybuna³em rzymskim. A zatem jakim królem jest Chrystus i gdzie jest Jego królestwo?
Postawmy te¿ pytanie o miejsce
nas ochrzczonych w tym królestwie,
bo przecie¿ codziennie wo³amy:
Przyjd królestwo Twoje.

KRÓLESTWO BO¯E
W NAUCZANIU JEZUSA
Jezus g³osi³ naukê o Królestwie
Bo¿ym na gruncie starotestamentalnych idei o królowaniu Boga nad ludmi i nad ca³ym wiatem. wiêty Mateusz w swojej Ewangelii zamiast wyra¿enia Królestwo Bo¿e pos³uguje siê
okreleniem Królestwo niebieskie.
Czyni to zgodnie z duchem jêzyka rabinistycznego, w którym unikano wymieniania imienia Bo¿ego. Obydwa wyra¿enia znacz¹ jednak to samo.
Temat Królestwa Bo¿ego w wypowiedziach Jezusa pojawia siê tak
wiele razy, ¿e mo¿emy go nazwaæ
jednym z kluczowych dla zrozumienia misji i nauczania Jezusa.
Ju¿ pierwsze s³owa Jezusa zapisane w najstarszej Ewangelii wg
w. Marka zawieraj¹ wezwanie:
Czas siê wype³ni³ i bliskie jest
Królestwo Bo¿e. Nawracajcie siê
i wierzcie w Ewangeliê(Mk1,15).
Z nauki Chrystusa wynika, ¿e zapowiadane i oczekiwane Królestwo
Bo¿e przychodzi do ludzi z Jego Osob¹
i w Jego dzia³alnoci. Szczêliwe oczy
wasze, ¿e widz¹, i uszy wasze, ¿e
s³ysz¹. Bo zaprawdê, powiadam
wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnê³o ujrzeæ to, na co wy
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patrzycie, a nie ujrzeli; us³yszeæ to,
co wy s³yszycie, a nie us³yszeli(Mt13,16n).
A co przede wszystkim uczniowie widzieli i s³yszeli, wyjani³ sam
Jezus: Jeli Ja moc¹ Ducha Bo¿ego wyrzucam z³e duchy, to istotnie
przysz³o do was Królestwo Bo¿e(Mt 12,28). O przyjciu Królestwa Bo¿ego wiadcz¹ czyny Chrystusa: Niewidomi wzrok odzyskuj¹,
chromi chodz¹, trêdowaci doznaj¹
oczyszczenia, g³usi s³ysz¹, umarli
zmartwychwstaj¹, ubogim g³osi siê
Ewangeliê(Mt 11,5). Wed³ug Pisma
wiêtego, choroby i mieræ s¹ nastêpstwem grzechu, znakiem potêgi
szatana (zob. £k 13,16). Cuda Jezusa s¹ wiêc znakami nadejcia królowania Boga i Jego potêgi. Ujawniaj¹
bowiem w³adzê i panowanie Chrystusa nad szatanem i grzechem.

Andrea Mantegna - Martwy
Chrystus
Wielk¹ naukê o Królestwie Bo¿ym znajdziemy w Chrystusowych
przypowieciach, które wskazuj¹ na
jego wyj¹tkow¹ wartoæ, tajemniczy
wzrost w wiecie, otwarcie na wymiar wieczny. Znajdziemy w nich
tak¿e wezwanie do czuwania, gdy¿
nie wiadomo, kiedy Królestwo Bo¿e
wype³ni siê w wiecznoci przyjciem
Chrystusa. Wezwani do szczególnej
obecnoci w Królestwie Bo¿ym s¹
ubodzy w duchu i przeladowani ze
wzglêdu na sprawiedliwoæ. To w³anie do nich nale¿y królestwo nie-

bieskie. Widzimy wiêc, ¿e Królestwo
Bo¿e jest rzeczywistoci¹ blisk¹
cz³owiekowi, a nawet jest poród
ludzi (por.£k 17,21). Pe³niê jednak
osi¹gnie w wiecznoci.
Obraz s¹du, jaki rozwija Jezus
w Ewangelii wg w. Mateusza ukazuje Boga jako króla, który zasiada
na tronie i s¹dzi oddzielaj¹c z³ych od
dobrych. Równie¿ w. Jan Ewangelista w Apokalipsie widzi niebo jako
królowanie Boga zasiadaj¹cego na tronie razem z Synem Bo¿ym. Znajdziemy te¿ zapowied: Zwyciêzcy dam
zasi¹æ ze mn¹ na moim tronie, jak
i Ja zwyciê¿y³em i zasiad³em z mym
Ojcem na Jego tronie(Ap 3,21).
Królestwo Bo¿e w nauczaniu Chrystusa ma wymiar religijny, a nie polityczny i doczesny. Królestwo Bo¿e
przeznaczone jest dla wszystkich ludzi. Dla podkrelenia tego Jezus
przybli¿y³ siê zw³aszcza do tych, którzy w Jego czasach znaleli siê na
marginesie spo³eczeñstwa, daj¹c im
poznaæ i odczuæ Bo¿¹ mi³oæ. Królestwo Bo¿e niesie ludziom wyzwolenie i zbawienie tak w wymiarze fizycznym (uzdrowienia z chorób) jak
i w wymiarze duchowym (uwolnienie od z³ego ducha, przebaczenie
grzechów). Królestwo Bo¿e ma na
celu przekszta³cenie stosunków miêdzy ludmi i urzeczywistnia siê stopniowo, w miarê jak ludzie ucz¹ siê
kochaæ, przebaczaæ i s³u¿yæ sobie
wzajemnie. Dlatego natur¹ królestwa
Bo¿ego jest komunia wszystkich ludzi pomiêdzy sob¹ i z Bogiem.

NASZE BUDOWANIE
KRÓLESTWA BO¯EGO
Ka¿dy wierz¹cy w Chrystusa
zosta³ zaproszony przez Niego do
pracy nad budowaniem Królestwa
Bo¿ego ju¿ tu na ziemi (por. Mt 20,116). Jest to zaproszenie, a nie przymus. Taki sposób postêpowania Jezusa ukazuje Apokalipsa w. Jana:
Oto stojê u drzwi i ko³aczê:, jeli

RELIGIA
kto pos³yszy mój g³os i drzwi otworzy, wejdê do niego i bêdê z nim wieczerza³ a on ze Mn¹ (Ap 3,20).
Warunkiem wstêpu do Królestwa
Bo¿ego jest wiara w Jezusa (Dz
8,12), nawrócenie (Mt 18,3), nowe
narodzenie (J 3,2) i wype³nianie przykazañ, czyli ca³kowite poddanie siê
Królowi (Mt 7,21; 25,34). I w tym
momencie musimy wskazaæ na postawê s³u¿by, która jest jedyn¹ dopuszczaln¹ i miar¹ wielkoci w Królestwie Bo¿ym: Lecz, kto by miêdzy wami chcia³ staæ siê wielkim,
niech bêdzie waszym s³ug¹. A kto
by chcia³ byæ pierwszy miêdzy
wami, niech bêdzie niewolnikiem
waszym, tak jak Syn Cz³owieczy,
który nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie
jako okup za wielu (Mt 20,27n).
Mo¿na s³u¿yæ spodziewaj¹c siê zap³aty, ze strachu albo z mi³oci. Od
chrzecijan Chrystus domaga siê mi³oci zgodnie z najwa¿niejszym i pierwszym przykazaniem mi³oci. Nasze
budowanie Królestwa Bo¿ego musi
byæ w pe³ni wiadom¹ i dobrowoln¹
odpowiedzi¹ na mi³oæ Chrystusa.
Dlatego dobrym pocz¹tkiem jest dokonanie intronizacji Chrystusa w swoim ¿yciu.

INTRONIZACJA
JEZUSA CHRYSTUSA
S³owo intronizacja oznacza wprowadzenie na tron, wywy¿szenie
kogo do rangi w³adcy, króla. W naszym wypadku chcemy dokonaæ
tego wobec Jezusa Chrystusa, aby
on sta³ siê naszym Panem i Królem,
a my Jego wiernymi s³ugami.
Co jest ród³em takiej postawy
cz³owieka? Postawy, a nie jednorazowego aktu. Bowiem Chrystus
ma pozostaæ naszym królem zawsze i wszêdzie, a nie tylko wtedy, gdy
nam bêdzie to wygodne lub op³acalne.
Intronizacja Chrystusa jest
owocem naszej nadprzyrodzonej
wiary, ¿e jedynym zbawicielem
wszystkich ludzi jest tylko Jezus
Chrystus. Wierzymy, ¿e tylko On zna
sposób jak uczyniæ ludzi w pe³ni
szczêliwymi i to nie tylko tu na ziemi, wierzymy, ¿e tylko On mo¿e
uczyniæ ze wszystkich ludzi jedn¹

rodzinê, i to nie tylko tu na ziemi.
Ka¿dy, kto chce w³¹czyæ siê
w urzeczywistnianie Królestwa
Bo¿ego na ziemi zauwa¿y, ¿e ma
i n n e m o ¿ l i w o  c i i zadania do
spe³nienia ni¿ inni. Powinien podj¹æ
siê tego zadania w tym miejscu i w
tym czasie, w jakim go Chrystus powo³a³ i postawi³. Przede wszystkim
Królestwo Bo¿e ma byæ realizowane w rodzinach chrzecijañskich. To
w nich przecie¿ dokonuje siê przekaz
boskich cnót: wiary, nadziei i mi³oci.
Nie bêdzie jednak to mo¿liwe, jeli rodzice sami nie stan¹ siê s³ugami Chrystusa, jeli w ich duszach nie zakróluje prawo ewangelicznej mi³oci i troska o osobist¹ wiêtoæ. Ta postawa
s³u¿by na wzór Chrystusa i w Jego
imieniu musi siê rozlaæ dalej na miejsca pracy i rodowiska pracy chrzecijan. Nie mog¹ byæ od tego wolne
tak¿e rodowiska s³u¿by publicznej
i politycznej. Odrzucamy postulat
uwolnienia polityki od zasad moralnych. Jeszcze raz nale¿y przypomnieæ: Jezus Chrystus jest naszym
Królem zawsze i wszêdzie.
Akt intronizacji Chrystusa zawsze
dokonuje siê w ³¹cznoci z Kocio³em. Przecie¿ to Koció³ g³osi Królestwo Bo¿e, przekazuje wiarê, wzywa do nawrócenia, zak³ada wspólnoty chrzecijañskie krzewi¹ce królestwo Bo¿e, szerzy ewangeliczne
wartoci, dialog, postêp ludzkoci,
anga¿uje siê na rzecz sprawiedliwoci i pokoju, wychowuje, opiekuje siê
chorymi, wiadczy pomoc dla ubogich i maluczkich, maj¹c zawsze na
uwadze pierwszeñstwo rzeczywistoci transcendentnych i duchowych,
które le¿¹ u podstaw zbawienia
eschatologicznego (por. Redemptoris missio, 20).
Kto zatem zag³êbia siê nie tylko
umys³em ale i czynem w rzeczywistoæ Królestwa Bo¿ego na ziemi, ten
widzi potrzebê urzeczywistniania go
w ³¹cznoci z Kocio³em w imiê Jego
Pana Jezusa Chrystusa.
W spo³ecznociach, gdzie wstydliw¹ rzecz¹, nietaktem lub w imiê
le rozumianej tolerancji nie mówi siê
g³ono o Bogu, Jezusie Chrystusie
czy o wierze w ogóle publiczny akt
wiary, jakim jest intronizacja Chrystu-

Giotto - fresk Poca³unek Judasza
sa mo¿e wzbudziæ zdziwienie, albo
nawet pewne obawy. Odpowiedzi¹
na takie reakcje niech bêdzie wypowied s³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II:
Bóg obdarowuje cz³owieka t¹ nowoci¹ ¿ycia. Czy mo¿na odrzuciæ
Chrystusa i wszystko to, co On
wniós³ w dzieje cz³owieka? Oczywicie, ¿e mo¿na. Cz³owiek jest wolny.
Cz³owiek mo¿e powiedzieæ Bogu: nie.
Cz³owiek mo¿e powiedzieæ Chrystusowi: nie. Ale pytanie zasadnicze: czy
wolno? I w imiê czego wolno?
Próby budowania królestw na
ziemi bez poszanowania Boga a nawet wbrew Bo¿ym zasadom wpisa³y siê ju¿ w historiê ludzi krwawymi
i gorzkimi literami. Powtórzyæ tych
eksperymentów ju¿ nie warto.
Tym za, którzy boj¹ siê o zachowanie wolnoci sumienia, Sobór Watykañski II odpowiada: Osoba ludzka
ma prawo do wolnoci religijnej ( ).
Wszyscy ludzie powinni byæ wolni od
przymusu ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk spo³ecznych i jakiejkolwiek w³adzy ludzkiej, tak,
aby w sprawach religijnych nikogo nie
przymuszano do dzia³ania wbrew
jego sumieniu ani nie przeszkadzano
mu w dzia³aniu wed³ug swego sumienia prywatnym i publicznym, indywidualnym lub w ³¹cznoci z innymi.
Wszystkich ochrzczonych zachêca siê, aby ochoczo budowali
królestwo Bo¿e w swoim ¿yciu osobistym i spo³ecznym. Spotykamy siê
tutaj z pewnym paradoksem. Chocia¿ Pan Bóg jest stwórc¹ wszechwiata i zachowuje go w swojej
opatrznoci to w ¿yciu cz³owieka i spo³ecznoci na tyle króluje na ile my
poddamy Mu swoje ¿ycie.
Ks. Zdzis³aw Bochniak
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WYDARZENIA

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

Ho³d poleg³ym w Ponarach

W 70. rocznicê wybuchu II wojny wiatowej w Ponarach byli obecni
równie¿ kombatanci
Kimkolwiek jeste, wiedz, ¿e wyrok mierci nie pokona³ nas. Solidarni i wiadomi wagi chwili, oddajemy ¿ycie za Boga i Ojczyznê.Wierzymy, ¿e to, o co walczylimy nie zginie. Sprawê podejm¹
inni. Polska powstanie wolna, niepodleg³a. Nikt z nas nie za³ama³
siê. Wierzymy, ¿e nasz¹ mierci¹ rozporz¹dza Opacznoæ, wiêc jestemy spokojni i ufni.

GRYPS
JANKA MACKIEWICZA
W 70. rocznicê wybuchu II wojny wiatowej, przy Krzy¿u w Ponarach, przy polskiej kwaterze, odby³y
siê uroczystoci upamiêtniaj¹ce to
tragiczne wydarzenie. Podczas ceremonii Micha³ Mackiewicz, prezes
Zwi¹zku Polaków na Litwie oraz
pose³ na Sejm Republiki Litewskiej
przeczyta³ wy¿ej cytowany gryps
Janka Mackiewicza, komendanta
Zwi¹zku Wolnych Polaków. List zosta³ napisany tu¿ po wydanym na
niego wyroku mierci w wiêzieniu
na £ukiszkach. Gimnazjalna m³odzie¿, która dzia³a³a w niepodleg³ociowej konspiracji wraz ze swoim
komendantem zostali zamordowani
przez Niemców w Ponarach.
- Dzi Zwi¹zek Wolnych Polaków
jest naszym symbolem - mówi³ podczas obchodów Micha³ Mackiewicz.
Ponary, to miejsce szczególne,
tam ginêli ludzi ró¿nych narodowo-
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ci, dlatego podczas ceremonii ho³d
poleg³ym bohaterom w obronie Ojczyzny oddali nie tylko cz³onkowie

Zwi¹zku Polaków na Litwie oraz
przedstawiciele Ambasady RP na
Litwie, ale byli tam te¿ obecni przedstawiciele placówek dyplomatycznych innych krajów oraz mieszkañcy Wileñszczyzny.
- Zebralimy siê tu, aby z³o¿yæ
ho³d wszystkim ofiarom tej strasznej
wojny, niezale¿nie od tego czy walczyli z okupantami z broni¹ w rêku,
czy zginêli z powodu ideologii. Chylimy czo³a przed wszystkimi, którzy le¿¹
pomordowani w lesie ponarskim powiedzia³ Mackiewicz. - Przyjd¹
lata i wieki przemin¹, obeschn¹
wszystkie ³zy, ale pamiêæ o Was
i o Waszym duchu trwaæ bêdzie
wród nas, dopóki biæ bêd¹ polskie serca na tej ziemi wileñskiej - doda³
na zakoñczenie swego przemówienia.
Ksi¹dz Józef Narkun, proboszcz
parafii wojdackiej zaintonowa³
krótk¹ modlitwê za dusze zabitych
w ponarskim lesie. Po z³o¿eniu kwiatów i modlitwie przy pomniku pomordowanych Polaków, wyst¹pi³ zespó³
Solczanie, wykonuj¹c wi¹zankê patriotycznych i wojskowych pieni.
Dyplomaci z ró¿nych pañstw z³o¿yli
wieñce tak¿e przy pomnikach pomordowanych ¯ydów, Rosjan i Litwinów.
Katarzyna Biersztañska

TRZEBA G£ONO MÓWIÆ

Ponary  Baza. Taki tytu³ nosi³ artyku³ opublikowany w 35 numerze emigracyjnego pisma Orze³ Bia³y w 1945 roku, jego autorem by³ jeden z najlepszych pisarzy XX wieku, Wilniuk  Józef Mackiewicz. Jesieni¹ 1943 roku
pisarz by³ przypadkowym wiadkiem masakry ¯ydów w Ponarach. Najpierw spotka³ Kilku Niemców z Gestapo, kilku czarnych SS. Przewa¿aj¹
policjanci litewscy, ale te¿ jaka zbieranina w jasnych niemieckich mundurach z odznakami litewskimi, ³otewskimi, estoñskimi, ukraiñskimi.... Pili
wódkê, zagryzali j¹ kie³bas¹ i równo pokrojonym chlebem. Mackiewicza
pucili, zd¹¿y³ dojæ do budynku stacyjnego. Wtedy ¯ydzi zaczêli wyskakiwaæ z po³amanych drzwi wagonów , a naprzeciwko biegli w sukurs stra¿nicy, oprawcy w ró¿norakich mundurach (...). pierwszy strza³ pad³ w sposób
nastêpuj¹cy. Jaki ¯yd wysiada³ w³anie ty³em przez ciasne okno, spuci³
nogi i wystawi³ w³anie siedzenie, a policjant podskoczy³ i z odleg³oci jednego kroku  strzeli³ mu w ty³ek. (...) Powsta³ upiorny wrzask i lament i wycie
i p³acz i ze wszystkich stron naraz gruchnê³y strza³y, gwizdnê³y kule, spad³y
z chrzêstem ³amanych koci i pêkaj¹cych czaszek, uderzenia kolb.
Zbeletryzowana wersja tego reporta¿u zosta³a póniej zamieszczona w jego
powieci Nie trzeba g³ono mówiæ. Na przekór temu tytu³owi mówmy
g³ono o tym, ¿e Ponary by³y miejscem kani tysiêcy, i mówmy o tym, kto
by³ ich katem. Bo nie byli to bezimienni oprawcy, bez narodowoci, pochodzenia, munduru...
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Oni z³o¿yli
najwiêksz¹
hekatombê
krwi  czy my
bylibymy do
tego zdolni?

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

u¿ przyzwyczailimy siê do tego,
¿e starsze osoby narzekaj¹ na
wspó³czesn¹ m³odzie¿. Babcie, siedz¹c na ³aweczkach ko³o swoich
domów lub w parku miejskim, biadol¹ jacy to m³odzi ludzie s¹ teraz
niewychowani, agresywni i nieprzychylnie nastawieni do osób starszych, a jacy dobrzy byli w czasach
ich m³odoci b¹d dzieciñstwa. Czasami, owszem, maj¹ babcie racjê.
Zawsze znajd¹ siê tacy, którym dobre wychowanie i maniery s¹ obce.
Czasy jak i ludzie zmieniaj¹ siê. Nie
ma teraz u nas wojny, pó³ki sklepów
za³amuj¹ siê od przeró¿nych towarów,
konsumpcja siêga szczytu, mo¿emy
spokojnie wierzyæ w jednego Boga,
albo jak kto woli w ca³y panteon
bóstw. Zmienia siê te¿ wiara w poszczególne wartoci. Nie jestem pewny, czy has³a:  Bóg, Honor, Ojczyzna przemawiaj¹ teraz do serc m³odego pokolenia tak, jak przemawia³y
60. lat temu. Najwa¿niejszymi w ¿yciu
m³odych sta³y siê pieni¹dze, kariera
i dobra rozrywka. Chcia³bym przedstawiæ Czytelnikowi historiê m³odych
ch³opców i dziewcz¹t, którzy w tragicznych i koszmarnych czasach II
wojny wiatowej dzielnie walczyli na
terenach naszej Wileñszczyzny za
wolnoæ przysz³ych pokoleñ.
Od wrzenia 1939 roku Wileñszczyzna by³a okupowana przez
dwóch agresorów  Hitlerowskie
Niemcy i Stalinowski Zwi¹zek Radziecki. Pañstwo Polskie i nowopowsta³e organizacje bojowe nie z³o¿yli broni, lecz przeró¿nymi sposobami walczyli z okupantami. Do 1943
roku walki zbrojne polega³y na dywersji i sabota¿u. Na pocz¹tku 1943
roku zaistnia³y liczne brygady akowskie, które prowadzi³y dzia³ania bojowe tak z Niemcami, jak i z ochotnikami w s³u¿bie hitlerowskiej. M³odzie¿ wileñska z zapa³em w³¹czy³a
siê w pracê konspiracyjn¹, nie ogl¹daj¹c siê na towarzysz¹ce temu
wielkie niebezpieczeñstwo. Jak pisze w swojej ksi¹¿ce H. Pasierbska:
Wród powsta³ych grup niepodleg³ociowych na szczególne wyró¿nienie zas³uguje Zwi¹zek Wolnych

Polaków. Dzieje tej organizacji
nale¿¹ do ma³o znanych kart w historii, cz³onkowie za jej z³o¿yli najwiêksz¹ hekatombê krwi. Wszyscy
m³odzi ch³opcy i dziewczêta, nale¿¹cy do tej grupy, byli uczniami lub absolwentami wileñskich gimnazjów i liceów. W porywie patriotyzmu do
Zwi¹zku Wolnych Polaków zg³osi³a siê
absolutnie ca³a klasa z jednej z szkó³!
Za pierwowzór nowopowsta³ego
zwi¹zku s³u¿y³o m³odym ludziom
XIX- wieczne Towarzystwo Filomatów i Filaretów. Tak, jak Polakom z czasów mickiewiczowskich,
tak i m³odym bohaterów z Zwi¹zku
Wolnych Polaków przywieca³y takie oto wartoci: mi³oæ Boga i Ojczyzny, samodoskonalenie poprzez
wyrabianie takich cech charakteru
jak: wysokie poczucie humoru, sumiennoæ, kole¿eñskoæ, solidarnoæ.
Nie zapominajmy równie¿ o bezinteresownej ofiarnoci i strzelistoci

religijnej. Jak te has³a ró¿ni¹ siê od
tych z XXI wieku! Jak pisze H. Pasierbska:  Podstawow¹ dzi³alnoæ
ZWP stanowi³y: informacja i propaganda, samokszta³cenie i przysposobienie wojskowe. W celu podniesienia na duchu ciê¿ko dowiadczonego
spo³eczeñstwa drukowano na powielaczu i kolportowano ulotki z nas³uchu radiowego. Wiadomoci krzepi³y, budz¹c nadzieje. Oczywicie ryzyko wpadki by³o nieustanne, lecz
stanowi³o ono czynnik wkalkulowany w ca³oæ przedsiêwziêcia, a ochotników nie brak³o, nie tylko tych zrzeszonych, tak¿e m³odocianych roznosicieli i naklejaczy. Dzia³acze
Zwi¹zku nie bali siê wyjæ na ulice
miasta i g³ono powiedzieæ o swoim
niezadowoleniu z dzia³añ w³adzy
Kraju.  Na wieæ o zaplanowanej
litwinizacji szkó³ w Wilnie i zwi¹zanej z tym redukcji polskich nauczycieli postanowiono w ZWP zorganizowaæ strajk uczniowski w dniu
4 grudnia 1939 roku. Odby³ siê marsz
protestacyjny od kocio³a w. Jerzego do gmachu gimnazjum ¿eñskiego
im. E. Orzeszkowej przy tej samej,
g³ównej arterii miasta. Posypa³y siê
areszty i osadzania w wiêzieniu
£ukiskim. Uczniowie odsiedzieli 2-3
tygodnie, niektórzy cztery miesi¹ce.
Czêsto rekwirowano zbiory szkolnych bibliotek, dlatego cz³onkowie
ZWP wynieli ksiêgozbiór z gimnazjum im. A. Mickiewicza i umiecili
go w prywatnych domach.
Ju¿ od listopada 1939 roku
m³odzie¿ z ZWP myla³a o wydaniu sta³ego pisma pod nazw¹  Za
Nasz¹ i Wasz¹ Wolnoæ. Odbijanie
i redagowanie gazety odbywa³o siê
w domach prywatnych np. u Staszka
Kuleszy. Nak³ad dwutygodnika wed³ug H.Pasierbskiej wynosi³ oko³o
400 egzempla¿y.  Kolporta¿ nale¿a³ do dziewczynek, które zanosi³y
gazetki do lokali konspiracyjnych,
sk¹d trafia³y do bezporednich czytelników (...) Wszystko zmierza³o ku
przygotowaniu m³odych do wyst¹pienia zbrojnego. Ch³opców obowi¹zywa³ porz¹dek wojskowy, byli podzieleni na piêcioosobowe sekcje, które
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H. Pasierbska  Ponary i inne miejsca
mêczeñstwa Polaków z Wileñszczyzny w latach 1941  1944
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Kapliczka
co powsta³a na z³ocie
W rejonie solecznickim
w malutkiej wsi Sangieliszki,
znajduje siê cudowny zabytek
historyczny. Jest to 100-letnia
kaplica. Wybudowali j¹ zamo¿ni ludzie, Zniszczyñscy.
- By³o to w XVII wieku, podczas wojny polsko szwedzkiej o Inflanty w latach 1600-1611. Szwedzi
nieli ze sob¹ z³oto i zakopali w³anie
w tutejszej wsi na pagórku. Nikt nie
wiedzia³ o zakopanym z³ocie, ale do
czasu  opowiada Danuta Bieriozkin, mieszkanka wsi Sangieliszki. 
Z³oto le¿a³o sobie spokojnie w ziemi,
a¿ z s¹siedniej okolicy, niejaki Zniszczyñski postanowi³ w tej wsi zrobiæ
rodzinny cmentarz . Miejsce by³o
dobre, bo na pagórku. To w³anie on
odkopa³ z³oto, z którego zaczê³a korzystaæ jego rodzina. Ale z czasem
zauwa¿y³, ¿e co by nie robi³ ze z³otem, w co by nie wk³ada³, wszystko
stawa³o siê dymem w powietrzu.

Budowla spali³a siê podczas po¿aru.
Co by nie zrobi³, wszystkiemu krach
siê dzia³. Wtedy ksi¹dz mu poradzi³
na tym miejscu wybudowaæ kaplicê, jako ofiarê dla Pana Boga.
Kaplica zosta³a wybudowana w 1909
roku, a dziewiêæ lat póniej pierwszy raz j¹ wymalowano. Za³o¿yciela
i jego rodzina jest pogrzebana pod
o³tarzem w kapliczce, w sumie jest
to piêæ grobów. W bocznej stronie kapliczki jest p³yta z nadpisem,
¿e tu s¹ pogrzebani Zniszczyñscy,
za³o¿yciele piêknego miejsca,
gdzie ludzie mog¹ zjednoczyæ siê
z Bogiem.
W tym miejscu msze wiête
odprawia³ ksi¹dz Józef Obremski.
W latach 60. krewni Zniszczyñskich z Polski, przywieli do kaplicy obraz Matki Boskiej Pocieszenia wyszyty bisierem.
Teraz mszy wiête odprawia tam
kap³an Zbigniew Bochniak.
Czes³awa Jusiel

FOTO: CZES£AWA JUSIEL

wchodzi³y w dru¿yny, te znów w plutony, by wreszcie utworzyæ kampanie. Wyk³ady teoretyczne z zakresu walk ulicznych , obs³ugi broni, którym przewodzili zawodowi wojskowi, odbywa³y siê w mieszkaniach
prywatnych, æwiczenia i musztra 
w okolicznych lasach.  Najgorzej
sprawa wygl¹da³a z broni¹, poniewa¿ dysponowali ni¹ tylko dowodz¹cy. Pochodzi³a ona czêciowo z prywatnych schowków po kampanii
wrzeniowej (...) z w³amañ do magazynów wojskowych czy napadów
na uzbrojonych ¿o³nierzy.... Napady na uzbrojonych Niemców czêsto
koñczy³y siê tragicznie. 3 lipca 1944
roku na Górze Boufa³owej zginê³o
dwóch m³odziutkich ch³opców, którzy
z zaskoczenia chcieli rozbroiæ kilku
okupantów. Obaj zostali pochowani
na cmentarzu cywilnym Rossa.
Represje wzglêdem m³odzie¿y, zrzeszonej w ZWP, mia³y miejsce po raz
pierwszy w 1941 roku podczas okupacji sowieckiej. Na skutek donosu
konfidenta NKWD aresztowano
20. osób, których wiêziono na
£ukiszkach by po kilku miesi¹cach
za³adowaæ do wagonów i wywieæ
w g³¹b ZSRS. Korzystaj¹c z tego,
¿e Sowieci uciekali przed nacieraj¹cymi wojskami Niemców polscy
kolejarze pootwierali wagony. Niestety nie wszystkim m³odym ludziom
uda³o siê ocaleæ. W padzierniku
1941 roku nast¹pi³ katastrofalny ubytek w ZWP, organizacja jako taka
uleg³a rozbiciu. Bardzo wielu m³odych ludzi rozstrzelano w podwileñskich Ponarach.
Ksi¹¿ka H.Pasierbskiej, a szczególnie dzieje m³odych Polaków wywar³y na mnie ogromne wra¿enie.
Stawiam sobie pytanie: Czy tylko
wojna zmusi nas, m³odych, do odejcia od zardzewia³ych i pustych wartoci takich jak pieni¹dze, kariera
ponad wszelk¹ cen¹, b¹d kilkudniowe imprezy przy hektolitrach alkoholu? Mam nadziejê, ¿e nie!
Z. Palewicz Junior

100-letnia kaplica powsta³a w miejscu, gdzie Szwedzi zakopali skradzione z³oto

WYDARZENIA
- Gdy dwa lata temu, bylimy
na wycieczce w Norwiliszkach,
bardzo spodoba³ mi siê tamtejszy
koció³ i dlatego w tym roku go namalowa³em  mówi Robert Bluj.
Na plenerze nie zabrak³o tak¿e
artystów z Rejonu Solecznickiego,
reprezentowali go Romuald Sawicki i Piotr Ryngiewicz.
- Jestem na plenerze po raz trzeci i zawsze panuje tu mi³a atmosfera, a poza tym nieraz tylko przez te
kilka dni mogê malowaæ nie tylko dla
krewnych i bliskich  mówi Piotr
Ryngiewicz. - Cieszê siê, gdy mieszkañcy rejonu mog¹ zobaczyæ moje
prace  podkrela.
Ksiê¿a obecni na wernisa¿u wystawy poplenerowej, w Domu Kul-

Artystê Zbigniewa Lewickiego
zainspirowa³ obraz ,,Anio³ mierci, do którego skomponowa³
utwór o takim samym tytule

Wernisa¿ architektury sakralnej

- Niesamowite jest uczucie, gdy
s³yszy siê utwór, do którego powstania przyczyni³e siê  mówi
autor obrazu.
Tegoroczny plener malarski nieprzypadkowo by³ o tematyce sakralnej, poniewa¿ kocio³y w Rejonie Solecznickim stanowi¹ wielk¹ wartoæ
kulturaln¹. ,,Malarska ciana
wschodnia 2009  przywiod³a do
rejonu jedenastu malarzy z czterech
pañstw. Niektórzy z nich ju¿ po raz
trzeci maluj¹ pejza¿e naszej ziemi.
- Litwa ma szczególne inspiracje
wewnêtrzne, tu mo¿na odkryæ nowe
pierwiastki w sztuce  mówi Andrzej
Antoni Widelski z Lublina.  Dlatego lubiê tu wracaæ  dodaje.
Malarze z Litwy, Polski, Bia³orusi i Ukrainy podczas pleneru malo-

wali kocio³y i pejza¿e naszych wsi.
- Szkoda, ¿e pogoda nie pozwoli³a
nam wykonaæ ca³ej pracy w plenerze  mówi Robert Bluj, malarz
z Wilna.  Niestety przez kilka dni
pada³ deszcz i musielimy malowaæ
w pracowni.
Wiêkszoæ artystów przyjecha³o
na plener po raz trzeci, a inspiracj¹
do tegorocznego malowania obrazów, by³y poprzednie wizyty.

tury w Solecznikach byli zachwyceni przedstawionymi malarsko
wi¹tyniami.
- Ka¿dy artysta ma prawo do
w³asnej wizji i dlatego najbardziej
podobaj¹ mi siê w³asne refleksje,
a nie malowanie tylko murów kocio³a  mówi ksi¹dz Zdzis³aw
Bochniak, proboszcz parafii w Ma³ych Solecznikach.
Katarzyna Biersztañska

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Od trzech lat w Solecznikach
odbywa siê wernisa¿ wystawy
poplenerowej. Najwiêksz¹ niespodziank¹ tegorocznego wernisa¿u by³ koncert Zbigniewa Lewica. Artystê zainspirowa³ na
wystawie w ubieg³ym roku obraz dr. sztuki Andrzeja Antoniego Widelskiego ,,Anio³ mierci, do którego skomponowa³
utwór o takim samym tytule.

Uczestnicy pleneru
Tani remont komputerów, usuwanie wirusów, pod³¹czanie i konfiguracja internetu, pomoc w instalacji programów, zainstalowanie Windowsa.
Nauczê pañstwa jak obs³ugiwaæ komputer. Dajê gwarancjê.
Andrzej 867310342, 861453266
Padziernik 2009
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FOT: ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Pod koniec ubieg³eStanis³aw Moniuszko,
go miesi¹ca (25 wrzenia) w Szkole Sztuk
(ur. 5 maja 1819 w Ubielu
Piêknych im. Stanis³ako³o Miñska, zm. 4 czerwwa Moniuszki w Soca 1872 w Warszawie) 
lecznikach odby³a siê
polski kompozytor, dyryuroczystoæ ods³oniêgent, pedagog; autor ok.
cia tablicy pami¹tkowej
268 pieni, operetek, bapowiêconej patronowi
letów i oper. Do jego najplacówki muzyczno-plas³ynniejszych dzie³ nale¿¹
stycznej. Ods³oniêcie taopery: Halka, Straszny
blicy pami¹tkowej autoDwór i Paria.
ra polskiej opery narodowej odby³o siê w ramach obchodów 190-lecia z dnia urodzin kompozytora.
Imiê s³ynnego polskiego kompozytora zosta³o nadane szkole przed dziewiêcioma laty. Od tego czasu pedagodzy oraz
wychowankowie placówki stale promuj¹ imiê i twórczoæ
swego patrona. W ci¹gu ostatnich laty szko³a trzykrotnie organizowa³a w Solecznikach miêdzynarodowy konkurs m³odych muzykantów Moniuszki.
W 190-t¹ rocznicê urodzin kompozytora wspólnota szkolna postanowi³a upamiêtniæ imiê swego duchowego patrona
tablic¹ pami¹tkow¹. Autorem rzeby sta³ siê wileñski artysta
Romualdas Audrunas Kunca. Podczas szkolnej uroczystoci
W³adys³aw Bogdanowicz, dyrektor szko³y muzyczno-plastycznej, dokona³
ods³oniêcia tablicy
pami¹tkowej, za
ksi¹dz proboszcz
Tadeusz Zuzo j¹ powiêci³.
W ramach szkolnego wiêta, odby³
siê uroczysty koncert, w którym
swoje zdolnoci artystyczne i muzyczne zaprezentowali
wychowankowie
szko³y im. Moniuszki. Oczywicie podczas koncertu mo¿na by³o wys³uchaæ
utworów patrona
Odsloniecia tablicy pami¹tkowej szko³y.
Moniuszki dokona³ W³adys³aw
Andrzej
Ko³osowski
Bogdanowicz, dyrektor szko³y
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Patroni naszych ulic

FOT. K. BIERSZTAÑSKA

By³ w rz¹dzie utworzonym
przez cesarza Napoleona

Ulica Jana niadeckiego w Solecznikach, nie
jest g³ówn¹ ani d³ug¹ ulic¹. Ma dwa skrzy¿owania z ulic¹ Adama Mickiewicza i z Wileñsk¹.
Jan Chrzciciel W³adys³aw niadecki urodzony 29 sierpnia 1756 roku w ¯ninie, ko³o Gniezna. Brat Jêdrzeja niadeckiego. Jeden z najwybitniejszych uczonych okresu Owiecenia.
Pocz¹tkowo uczy³ siê w gimnazjum w Trzemesznie i Akademii Lubrañskiego w Poznaniu,
potem na Uniwersytecie Jagieloñskim w Krakowie. Tam te¿ uzyska³ tytu³ doktora i móg³ wyk³adaæ algebrê. W 1778 r. wyjecha³ za granicê w celu
odbycia studiów. By³ w Pary¿u, Getyndze i Leydzie. Od 1781 roku mimo intratnych propozycji
dotycz¹cych objêcia posady w Madrycie, niadecki wróci³ do kraju i zacz¹³ w Krakowie wyk³adaæ matematykê i astronomiê. Rok póniej
zaproponowa³ budowê obserwatorium astronomicznego i stacji klimatologicznej w Krakowie.
W latach 1807-1815 piastowa³ funkcjê rektora
uniwersytetu w Wilnie, a tak¿e dyrektora obserwatorium astronomicznego. W 1801 r. cz³onek Towarzystwa Przyjació³ Nauk, w 1808 cz³onek Petersburskiej Akademii Nauk. W dowód
uznania za zas³ugi na Litwie w 1812 roku zosta³
wyznaczony na jedynego nie-arystokratycznego cz³onka Komisji Rz¹du Tymczasowego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, utworzonego przez
cesarza Napoleona, jako g³ówna zwierzchnoæ
administracyjna na wyzwolonych przez wojska
francuskie ziemiach litewskich. W roku 1824,
po ust¹pieniu ze s³u¿by pañstwowej, profesor
Jan niadecki zamieszka³ w Jaszunach, w maj¹tku swojej bratanicy Zofii Baliñskiej, córki Jêdrzeja. To w³anie on by³ inicjatorem budowy
pa³acu, jaki do dzi znajduje siê w miasteczku.
Zmar³ 9 lub 21 listopada 1830 roku. Zosta³ pochowany na cmentarzu rodziny w³acicieli maj¹tku w Jaszunach.
Katarzyna Biersztañska
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