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S£OWO WSTÊPNE

O zwyciêstwach i pora¿kach

Spis treci

Szanowni Czytelnicy,
Przed Pañstwem czwarty numer
spo³eczno-kulturalnego miesiêcznika
Soleczniki. Jak przysta³o na ostatni
miesi¹c roku, w grudniu ka¿dy z nas
wraca pamiêci¹ do tego co prze¿y³,
czego dokona³, i co uda³o siê zrealizowaæ, a co nie wysz³o w ci¹gu ostatnich dwunastu miesiêcy. Staramy siê
bezstronnie i obiektywnie oceniaæ
w³asne dzia³ania, wydarzenia polityczne, czy spo³eczne, które w jaki
sposób wp³ynê³y na nasze ¿ycie.
Oczywicie szykuj¹c siê do d³ugo
oczekiwanych wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku, w pierwszej
kolejnoci najchêtniej wraca siê do
mi³ych i radosnych dla serca wydarzeñ, inaczej mówi¹c do samych pozytywów. W drugiej kolejnoci chce
siê jak najszybciej zapomnieæ i po¿egnaæ siê ze wszystkimi pora¿kami,
których doznalimy w ci¹gu ubieg³ego roku. Zespó³ redakcyjny miesiêcznika Soleczniki, te¿ podda³ siê pokusie przypomnienia najwa¿niejszych
wydarzeñ 2009 roku w rejonie solecznickim w materiale Wydarzenia roku
w pigu³ce.
Po zapoznaniu siê z artyku³em niejeden Czytelnik przekona siê, ¿e pozytywnych wydarzeñ w rejonie nie brakowa³o. Mo¿na cieszyæ siê tym, ¿e w
rejonie inwestuje siê w renowacjê placówek owiatowych; pomników historycznych; odbywaj¹ siê liczne imprezy sportowe i kulturalne; w³adze samorz¹dowe, jak mog¹ kontynuuj¹ politykê promowania rejonu, zarówno w kraju, jak i za granic¹; mieszkañcy rejonu
wykazuj¹ zadziwiaj¹c¹ dla ca³ej Litwy
wiadomoæ obywatelsk¹, bij¹c wszelkie rekordy frekwencji wyborczej. To

s¹ sukcesy, autorstwo których bêdzie
przypisywa³o sobie dziesi¹tki, setki,
a mo¿e nawet i tysi¹ce osób. Nic dziwnego, wszak zwyciêstwa, jakie by one
nie by³y, zawsze maj¹ wielu autorów,
tylko pora¿ka zawsze pozostaje bezimienn¹ sierot¹.
Niew¹tpliwie pora¿k¹ roku dla rejonu trzeba nazwaæ zubo¿enie spo³eczeñstwa i wzrost bezrobocia w porównaniu z rokiem 2008, z 5,5 proc. powiêkszy³o siê do 16,6 (dane z koñca
grudnia 2009 roku). Ka¿dego miesi¹ca w rejonie przybywa³o oko³o 500-600
bezrobotnych, rejonowy bud¿et za nie
dolicza³ siê w postaci podatków, oko³o
pó³tora miliona litów. Opracowany
przez w³adze samorz¹dowe program
oszczêdzania rodków bud¿etowych
nosi³ w rzeczywistoci charakter kosmetyczny, poniewa¿ oszczêdzaæ praktycznie nie ma na czym. W nowym roku
sytuacja mo¿e byæ jeszcze bardziej
skomplikowana.
Chocia¿ nadchodz¹cy rok, wed³ug
kalendarza chiñskiego nosi nazwê
Bia³ego tygrysa, nie zanosi siê na to,
¿e Litwa raptownie stanie siê tygrysem gospodarczym. Bud¿et pañstwowy, bêdzie mniejszy, mniejsze bêd¹
tak¿e bud¿ety samorz¹dowe. Przewiduje siê, ¿e bud¿et samorz¹du rejonu
solecznickiego w porównaniu z bud¿etem 2009 roku zostanie okrojony na
oko³o 20 milionów litów. Wówczas
brak rodków w kasie rejonowej mo¿e
zawa¿yæ na tym, ¿e w nowym roku
bêdziemy uczestnikami b¹d widzami mniejszej iloci imprez kulturalnych i sportowych, spadnie wskanik
inwestycji w rozwój infrastruktury rejonu, renowacjê placówek owiatowych i historycznych.

Jedyn¹ szans¹ na dalsze prowadzenie polityki inwestycyjnej w rejonie jest wykorzystanie pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej. To w³anie dziêki tym inwestycjom mo¿na rozruszyæ ¿ycie gospodarcze w rejonie, stworzyæ nowe
miejsc pracy. Jest to g³ównym zadaniem w³adz samorz¹dowych, po to
ich wybieralimy by m¹drze rz¹dzili, chyba nie zapomn¹ o tym w roku
przedwyborczym, bowiem na wiosnê
2011 roku czekaj¹ nas wybory samorz¹dowe.
Spróbowaæ wykorzystaæ europejsk¹ pomoc finansow¹ dla rozwi¹zania problemów socjalnych, gospodarczych mo¿e i same spo³eczeñstwo,
chocia¿by poprzez udzia³ w realizowanym w rejonie europejskim programie Leader. Na realizacjê nowej
strategii programu zosta³o wyasygnowanych ponad 8 milionów litów. Gwarantem sukcesu danego programu powinna staæ siê rzetelna i aktywna
wspó³praca pomiêdzy spo³eczeñstwem, w postaci organizacji spo³ecznych i wspólnot lokalnych, a samorz¹dem. Wspó³praca ta powinna byæ
oparta nie na sk³adaniu sobie nawzajem wysokich deklaracji, a na ciê¿kiej
pracy. Przed nami, przed ka¿dym z nas
trudny rok, choæ nie bez jakichkolwiek szans na lepsze.
Andrzej Ko³osowski
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Ok³adka: Andrzej Ko³osowski

WYWIAD
Rozmowa ze Zdzis³awem PALEWICZEM, prezesem Oddzia³u
Rejonu Solecznickiego Zwi¹zku Polaków na Litwie,
merem samorz¹du rejonu solecznickiego

Jakie pana zdaniem by³y najwa¿niejsze wydarzenia 2009 roku,
dla spo³ecznoci polskiej na Litwie?
Bez w¹tpienia jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ by³ jubileusz
dwudziestolecia dzia³alnoci Zwi¹zku Polaków na Litwie. Zdecydowana
wiêkszoæ polskich organizacji spo³ecznych na Litwie wywodzi siê w³anie z tej organizacji. ZPL by³ tak¿e
jedn¹ z pierwszych organizacji pozarz¹dowych w odradzaj¹cym siê pañstwie litewskim. Roli Zwi¹zku w rozwoju ¿ycia kulturalnego, spo³ecznego Polaków na Litwie, nie w sposób
jest nie doceniæ, dlatego jubileusz sta³
siê wiêtem ka¿dego z nas. Drugim
wa¿nym wydarzeniem, jest moim zdaniem zwyciêstwo polityczne, które
spo³ecznoæ polska odnios³a w wyborach europarlamentarnych, prezydenckich i sejmowych.
Czy widzi pan szansê na to, ¿e
problem prawny dotycz¹cy dwujêzycznych tablic zostanie rozwi¹zany w 2010 roku?
Nie chcia³bym wystêpowaæ w roli
proroka i prognozowaæ, kiedy w³adze republikañskie zrozumiej¹, ¿e
ochrona praw mniejszoci narodowych we wspó³czesnym wiecie,
w zjednoczonej Europie, jest swego rodzaju miernikiem poziomu
wolnoci i demokracji w pañstwie.
Dobrym przyk³adem honorowania
prawa mniejszoci narodowych do
u¿ywania jêzyka ojczystego, mo¿e
pos³u¿yæ wiele krajów Unii Europejskiej. Jednym z nich jest Polska,
gdzie w miejscowociach zamieszka³ych przez mniejszoæ litewsk¹ czy
niemieck¹, na budynkach wisz¹ dwujêzyczne tablicy, i nikomu to nie przeszkadza. Wierzê jednak, ¿e kiedy do
tego dojdzie i w naszym kraju, bo-

wiem jako mniejszoæ narodowa
nie odst¹pimy od naszych postulatów i obronimy w³asne prawo do
u¿ywania jêzyka ojczystego w ¿yciu
publicznym. Jestemy zdecydowani
do skutku kontynuowaæ na p³aszczynie prawnej dialog z w³adzami
republikañskimi, w celu ustawodawczego zagwarantowania mniejszociom narodowym prawa do u¿ywania jêzyka ojczystego w ¿yciu publicznym. Takie prawo daj¹ nam konwencje i ustawy miêdzynarodowe, które
Litwa przecie¿ ratyfikowa³a. Prawo
jednoznacznie jest po naszej stronie,
bowiem ustawy miêdzynarodowe góruj¹ nad ustawami krajowymi.
Czy pana zdaniem, mo¿emy
o sobie powiedzieæ, ¿e jestemy
spo³eczeñstwem, które cechuje
aktywna postawa obywatelska?
Najwiêkszym problemem jest to,
¿e nasza aktywnoæ spo³eczna nosi
charakter sporadyczny. Brak prawdziwie aktywnego spo³eczeñstwa obywatelskiego jest naszym g³ównym mankamentem. Aktywnoæ spo³eczna polega na zaanga¿owaniu siê ka¿dego
cz³owieka w ¿ycie spo³eczne i polityczne, zarówno w³asnego rejonu, jak
i pañstwa. Niestety nasza mentalnoæ
zmienia siê bardzo powoli i nadal wielu ludzi jest przekonanych, ¿e kto
inny musi walczyæ w obronie jego
obywatelskich praw, pracowaæ dla
jego dobra. Jest to b³êdne rozumowanie. Oczywicie mo¿emy przytaczaæ
przyk³ady, kiedy jako spo³ecznoæ lokalna aktywnie wystêpujemy jednym
frontem, jak chocia¿by podczas wyborów, ale nasza aktywnoæ nie jest
codzienna, jest falista. Nale¿y to zmieniaæ poprzez promowanie patriotyzmu
lokalnego oraz pozytywne przyk³ady
aktywnoci spo³ecznej, w wyniku któ-
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Zmieniaæ mentalnoæ,
poprzez pozytywne przyk³ady

rej ludzie samodzielnie zmieni¹ swoje ¿ycie na lepsze, nie czekaj¹c na to,
¿e kto inny zrobi to za nich. Szans¹
na rozwi¹zanie wielu problemów socjalnych wspólnot lokalnych jest wykorzystanie pomocy finansowej z programów europejskich. W naszym rejonie w 2010 roku rozpocznie siê realizacja drugiego etapu europejskiego programu Leader, którego celem
jest polepszenie standardu ¿ycia na terenach wiejskich. Gwarancj¹ sukcesu danego programu jest w³anie aktywna postawa spo³eczna samych
mieszkañców, którzy wezm¹ na siebie odpowiedzialnoæ za polepszenie
poziomu ¿ycia we w³asnej wsi, b¹d
miasteczku.
Czy samorz¹d solecznicki pos³u¿y dla mieszkañców przyk³adem, jak nale¿y wykorzystywaæ
europejsk¹ pomoc finansow¹?
W nastêpnym roku samorz¹d planuje realizowaæ dziesiêæ projektów
europejskich o ogólnej wartoci 17-20
milionów litów. Pieni¹dze te bêd¹
inwestowane w rozwój infrastruktury rejonu. W nowym roku dla samorz¹du solecznickiego projekty europejskie bêd¹ mieli szczególn¹ wartoæ, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e
przysz³oroczny bud¿et w porównaniu
z 2009 rokiem, zmniejszy siê o oko³o
20 milionów litów. Czeka nas bardzo
trudny pod wzglêdem finansowym
rok. Bêdziemy musieli maksymalnie
efektywnie wykorzystywaæ niskie
mo¿liwoci finansowe tego bud¿etu,
tak by utrzymaæ dotychczasowy stan
rzeczy w rejonie, który zosta³ wypracowany w poprzednich latach.
Rozmawia³ Andrzej Ko³osowski
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WYDARZENIA
Kto ma dwie suknie, niech (jedn¹) da temu, który nie ma; a kto ma ¿ywnoæ, niech tak samo czyni.

(Ewangelia wg w. £ukasza rozdzia³ 3 wers 11)

wi¹teczne akcje charytatywne w regionie
Ostatni miesi¹c roku mija zwykle pod znakiem akcji dobroczynnych. Kryzys pog³êbi³ poziom bezrobocia w rejonie solecznickim, a co za tym idzie zwiêkszy³a siê liczba mieszkañców
potrzebuj¹cych wsparcia. Obecnie ponad 2 tys. mieszkañców
pobiera zasi³ki, ponad 12 tys. otrzymuje paczki ¿ywnociowe.
W rejonie mieszka ponad 3 tys. osób niepe³nosprawnych.
Wsparcia potrzebuj¹ te¿ osoby starsze, schorowane i samotne oraz 40 wychowanków Solecznickiego Domu Dziecka, a tak¿e dzieciaki z rodzin wspomaganych spo³ecznie.

D

pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Prezenty cukierkowe przekazano
równie¿ dla 75 podopiecznych Solecznickiego Centrum Us³ug Socjalnych.
Zgodnie z tradycj¹, samorz¹d
zorganizowa³ równie¿ spotkania
op³atkowe dla ludzi samotnych i potrzebuj¹cych w gminie solecznickiej
i ejszyskiej. Z zaproszenia mog³o
skorzystaæ po 50 osób z ka¿dej miejscowoci.
Przed wiêtami wsparcie finansowe z bud¿etu samorz¹du w wysokoci 500 litów otrzyma³y organizacje pozarz¹dowe, dzia³aj¹ce na terenie rejonu Stowarzyszenie Osób
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latego rada solecznickiego samorz¹du przyjê³a wi¹teczny
Program Wsparcia Socjalnego. Z bud¿etu samorz¹du na jego realizacjê
przyznano oko³o 16 tys. litów.
Pomoc zarówno finansowa, jak
te¿ w postaci prezentów rzeczowych
lub ¿ywnoci jest dla jednych tak
samo wa¿na jak dla innych wsparcie psychiczne czy okazanie odrobiny mi³oci. W ramach akcji przedwi¹tecznej, organizowanej przez
samorz¹d, s³odkie prezenty otrzyma³o 351 dzieci z rodzin wpisanych na
listê ryzyka socjalnego, 175 dzieci
niepe³nosprawnych, 40 wychowanków Domu Dziecka oraz 83 dzieci,

Solecznicka m³odzie¿ z organizacji Nowa fala podczas Dnia otwartych drzwi
w domu dziecka obdarowa³a ka¿dego z wychowanków
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Niepe³nosprawnych, solecznicka filia Litewskiego Zwi¹zku Osób Niewidomych, solecznicki oddzia³ Litewskiej Wspólnoty Osób z Zaburzeniami Psychiki, oraz oddzia³
Wspólnoty Viltis w Solecznikach.
Jednorazow¹ zapomogê samorz¹du
organizacje wykorzysta³y na finansowanie wi¹tecznych imprez dla
swych podopiecznych.
- wiêta to nie tylko okres spêdzania czasu w niezwyk³ej atmosferze mi³oci w gronie rodzinnym.
Dla pracowników socjalnych to
okres niezwykle pracoch³onny, ale
ostatecznie pe³en satysfakcji i radoci. Ta praca, to jak dzielenie siê
op³atkiem, b¹d przekazanie Znaku Pokoju  podkrela Regina Soko³owicz, kierowniczka dzia³u opieki spo³ecznej i pracy samorz¹du rejonu solecznickiego.
Do dobroczynnych akcji wi¹tecznych ochoczo do³¹czy³a m³odzie¿. Na apel Iriny Lovkeliene,
koordynatorki do spraw m³odzie¿y samorz¹du rejonu solecznickiego, cz³onkowie klubów m³odzie¿owych, uczniowie szkó³ i gimnazjum zbierali odzie¿, zabawki, ksi¹¿eczki, które nastêpnie trafi³y do
dzieci z ubogich rodzin. W pewnym momencie w gabinecie pani
Iriny zapanowa³ stan wyj¹tkowy
 darów zebrano a¿ pod sufit. Stosy ksi¹¿ek i góry zabawek, wszystko to pilnie spakowano do kolorowych paczek i przekazano dla adresatów we wszystkich gminach
rejonu.
O zbli¿aj¹cych siê wiêtach przypomina³y równie¿ akcje organizowane w supermarketach. Ju¿ po raz
VIII. Bank ¯ywnoci, dzia³aj¹cy na
Litwie, przeprowadzi³ wi¹teczn¹
Zbiórkê ¯ywnoci. Zbiórkê zorganizowano w 253 placówkach i centrach handlowych zlokalizowanych
na terenie 38 miast naszego kraju.

Dziêki hojnoci mieszkañców,
zebrano ¿ywnoci na ³¹czn¹ kwotê
830 tys. litów. Wystarczy tego by
nakarmiæ jednym posi³kiem ponad
160 tys. osób.
Po raz pierwszy do podzielenia
siê zakupami byli zachêcani równie¿
mieszkañcy Solecznik. Wolontariusze
kwestowali w sklepie jednej z sieci
handlowych. W tej edycji akcji
w Solecznikach zebrano artyku³y
¿ywnociowe za 2700 litów.
 Proszê siê nie zra¿aæ do ma³ej iloci artyku³ów, któr¹ zebrano
w Waszym miecie. Liczy siê ka¿dy kilogram i ka¿de opakowanie 
mówi Deimante ¯ebrauskaite, kierowniczka Litewskiego Banku ¯ywnoci.  Solczanie byli naprawdê
bardzo hojni, bior¹c pod uwagê fakt,
i¿ zbiórka odbywa³a siê tylko w jednym sklepie. Z dowiadczenia wiemy, ¿e zbiórki, przeprowadzane po
raz pierwszy ciesz¹ siê mniejszym
zainteresowaniem, ni¿ kolejne. Jestem przekonana, ¿e nastêpna edycja bêdzie jeszcze bardziej pomylna. Wszystkim, którzy wspomogli akcjê chcia³abym podziêkowaæ i wyraziæ nadziejê na dalsz¹
wspó³pracê.
W trakcie wi¹tecznej zbiórki
¿ywnoci mieszkañcy przekazali dla
potrzebuj¹cych 273 opakowania
makaronu, 136 opakowañ kasz, 80
kg cukru, 42 kg m¹ki, olej, herbatê,
margarynê, ciastka, rodki czystoci.
¯ywnoæ  bezporednio po posegregowaniu zosta³a przekazana do
solecznickiego oddzia³u Caritasu,
sk¹d paczki powêdrowa³y do rodzin,
potrzebuj¹cych wsparcia.
 Czêæ paczek ¿ywnociowych
zosta³o przekazanych przed wiêtami,
pozosta³e bêd¹ przekazane w styczniu
i na pocz¹tku lutego  mówi Eugenija Morozowa, kuratorka Caritasu
w rejonie solecznickim.
Paczki ¿ywnociowe z Banku
¯ywnoci otrzymali lub jeszcze
otrzymaj¹ rodziny w Solecznikach,
Ma³ych Solecznikach, Skubiatach,
Nowosiadach, Jundziliszkach, Zawiszañcach i Kamionce.
 Szczególne s³owa podziêkowa-
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Zebrane podczas bo¿enarodzeniowej akcji charytatywnej ksi¹¿ki, zabawki i
ubrania dotar³y do gierwiskiej, podborskiej i dajnowskiej gminy

nia nale¿¹ siê wolontariuszkom
Banku ¯ywnoci, oraz mieszkankom Solecznik, które z ogromnym
zaanga¿owaniem przyczyni³y siê do
zbierania artyku³ów ¿ywnociowych w supermarkiecie. By³y to
panie: Danuta Sinkiewicz, Regina
Kokoszkina, Marina Morozowa,
Maria Rogalska, Lucja Lewon, Tatjana Dudojæ oraz wykonawczyni
projektu  Maria Monkiewicz  podkrela Eugenija Morozowa.
Wraz z rozpoczêciem siê Adwentu w kocio³ach pojawi³y siê
wiece adwentowe. Oko³o 3 tys.
wiec rozprowadzi³ solecznicki
Caritas po kocio³ach w Ma³ych
Solecznik, oraz parafiach: butrymañskiej, turgielskiej i jaszuñskiej.
Dochód ze sprzeda¿y wiec by³
przeznaczony na organizacjê wigilii dla samotnych w Ma³ych Solecznikach, na któr¹ zaproszono oko³o
70 osób. Reszta pieniêdzy zostanie
spo¿ytkowana na organizowanie
zapustów, spotkañ wielkanocnych,
wystaw, wycieczek dla dzieci oraz
pomoc finansow¹ dla ludzi chorych. Ostateczne podsumowanie
akcji Adwentowa wieca zaplanowano na styczeñ.

W okresie przedwi¹tecznym
w rejonie solecznickim tradycyjnie
witano goci z Polski. Jako pierwsi
tym razem przyjechali gocie z gminy Tarnowo Podgórne. W ramach organizowanej przez Stowarzyszenie
Dar Serc akcji, do Solecznik
dotar³y s³odycze, artyku³y szkolne i rodki czystoci zebrane przez
instytucje i mieszkañców Tarnowa
Podgórnego. Prezenty zosta³y przekazane do Domu Dziecka, gimnazjum im. Jana niadeckiego, przedszkola Bajka oraz do Domu Starców w Czu¿akompiach.
wi¹teczne prezenty z Radomia
dotar³y do gminy dziewieniskiej.
Gocie odwiedzili kilka miejscowoci. Ponad 200 paczek ¿ywnociowych otrzyma³y rodziny niezamo¿ne,
s³odycze  dzieci w szko³ach i przedszkolach.
Delegacja Oddzia³u Wspólnota Polska w Opola odwiedzi³a
gminê Turgiele, delegacja starostwa Kêtrzyn  Jaszuny, delegacja
starostwa powiatowego z Tczewa
by³a u wych o w a n k ó w D o m u
Dziecka i mieszkañców Domu
Starców.
Bo¿ena Lenkiewicz
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WYDARZENIA
Pod koniec 2009 roku w Samorz¹dzie Rejonu Solecznickiego odby³a uroczystoæ wrêczania Karty Polaka.

Karta,
z której
mo¿na
byæ
dumnym
ardzo cieszê siê, ¿e w tym jeszcze wi¹tecznym okresie mogê
osobicie wrêczyæ pañstwu prezent,
na który tak d³ugo czekalicie  powiedzia³ Stanis³aw Kargul, kierownik Dzia³u Konsularnego Ambasady RP w Wilnie.  Karta Polaka jest
dokumentem potwierdzaj¹cym
przynale¿noæ do szerokiej rzeszy
rozsianych po ca³ym wiecie rodaków. Powstawa³ on bardzo d³ugo i na
pewno mo¿na by³o go opracowaæ lepiej, aby obj¹æ Polaków na ca³ym
wiecie, ale niestety mo¿liwoæ
otrzymania Karty Polaka ogranicza
siê do 15 krajów le¿¹cych po naszej
wschodniej granicy. Do tej listy
wchodzi te¿ Litwa i Polacy tu mieszkaj¹cy, którzy czuj¹ siê Polakami
mog¹ otrzymaæ dokument, w którym
maj¹ zapisane poprawne brzmienie
imienia i nazwiska.
Goci oraz wszystkich zebranych powita³ mer Rejonu Solecznickiego Zdzis³aw Palewicz.
 Jestemy urodzeni w piêknym
kraju, jakim jest Litwa. Tu jest nasz
dom i nikt nie mo¿e podwa¿yæ tego,
¿e jestemy lojalnymi obywatelami Republiki Litewskiej. Nasi ojcowie i my tak¿e godnie, i z oddaniem pracowalimy dla tego pañstwa. Ale jestemy te¿ cz¹stk¹ wielkiego narodu polskiego, który uratowa³ w tej czêci Europy chrzecijañstwo oraz dzi pielêgnuje naj-
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FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

B

Konsul Stanis³aw Kargul wrêcza Kartê Polaka Antoniemu Jankowskiemu

wa¿niejsze wartoci ludzkoci.
Mamy wielki zaszczyt, ¿e mo¿emy
do niego nale¿eæ. Ta podwójna
przynale¿noæ do obywatelstwa litewskiego i polskiego, zobowi¹zuje. Mam nadziejê, ¿e posiadanie
tego dokumentu nie sprawi nam
absurdalnych trudnoci i rz¹dz¹cy
pañstwem litewskim zrozumiej¹, ¿e
my jestemy bogactwem tego kraju, a nie problemem.  powiedzia³
Zdzis³aw Palewicz.
Kartê Polaka otrzyma³y osoby
zas³u¿one dla owiaty i kultury rejonu. Przede wszystkim Antoni Jankowski wraz z ma³¿onk¹; zespó³ pieni i tañca Solczanie; Gra¿yna
Zabarauskaite, kierownik Centrum
Kultury i wiele innych osób, choæ
mo¿e mniej znanych.
 My wraz z ma³¿onk¹ i jeszcze
kilka osób na tej sali, jestemy uro-

dzeni w Polsce i obce pañstwo bezprawnie pozbawi³o nas polskiego
obywatelstwa.  powiedzia³ Antoni Jankowski, by³y kierownik Wydzia³u Owiaty Rejonu Solecznickiego.  Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e
przez ca³e nasze dotychczasowe
¿ycie bylimy pokrzywdzeni, bo
wed³ug prawa ludzkiego i boskiej
sprawiedliwoci, my powinnimy
mieæ polskie obywatelstwo. Niestety przez d³ugie lata jedynym naszym dowodem na to, ¿e jestemy
Polakami by³a pieczêæ w paszporcie: Lenkas. A dzi otrzyma³em
Kartê i jest to po tylu latach pierwszy mój oficjalny dowód na to, ¿e
jestem Polakiem. Karta jest dowodem, który mogê pokazaæ wnukom
i przyjacio³om, i jestem z tego dumny  doda³ Antoni Jankowski.
Katarzyna Biersztañska

WYDARZENIA

Podczas Wigilii w Szkole
redniej im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach, przedstawiono inscenizacjê bo¿onar odzeniow¹ zatytu³owan¹
Gdyby Jezus mia³ siê narodziæ dzisiaj. M³odzi aktorzy
zabrali widzów na krótk¹ wêdrówkê w historiê zbawienia.
Treci¹ uczniowskich jase³ek
by³o wspomnienie wydarzeñ
sprzed dwóch tysiêcy lat i odniesienie ich do naszej rzeczywistoci.
rzes³anie zaprezentowanych jase³ek by³o bardzo czytelne.
W ¿yciu chodzi przede wszystkim o to, ¿eby ka¿dy z ka¿dym dzieli³ siê dobrym sercem, aby kto
komu przebaczy³, kto inny otworzy³ zamkniête przed kim drzwi. Po
prosu, aby ka¿dy z nas by³ cz³owiekiem dobrej woli.

P

FOT: BO¯ENA TYCZYNO

Hej kolêda, kolêda... w Dziewieniszkach

W spotkaniu op³atkowym wzi¹³ m.in. udzia³ Zdzis³aw Palewicz  mer rejonu
solecznickiego

Spotkanie op³atkowe w szkole
im. A. Mickiewicza, od wielu lat organizowane jest przez Danutê Sobol, nauczycielkê religii. Jak zawsze
by³o piewanie kolêd, ³amanie siê
op³atkiem, sk³adanie wi¹tecznych
¿yczeñ.

Oprócz wspólnego spotkania
z przedstawicielami rejonu solecznickiego oraz gminy dziewieniskiej,
uczniowie mieli równie¿ swoje klasowe spotkania w gronie rodziców,
przyjació³ i wychowawców.
Bo¿ena Tyczyno

Charytatywny koncert w Moniuszce
wziêli udzia³ zarówno m³odzi solici i muzykanci z rejonu solecznickiego jak te¿ piosenkarka Shasta
Miller ze Stanów Zjednoczonych.
Widzowie ogl¹dali te¿ i hucznie
oklaskiwali wystêp najm³odszej

FOT. INTERNET

W przededniu wi¹t Bo¿ego narodzenia w Szkole Sztuk Piêknych
im. Stanis³awa Moniuszki w Solecznikach, odby³ siê koncert charytatywny organizowany przez M³odzie¿ przysz³oci. W koncercie

M³odzi solici i muzykanci z rejonu solecznickiego

uczestniczki wieczoru Elizy Rybak.
M³odzi artyci zaprezentowali
zebranym widzom tradycyjne kolêdy polskie, jak te¿ i znane wi¹teczne piosenki z innych krajów. Gocie
wieczoru d³ugo oklaskiwali wystêpy m³odych i utalentowanych artystów. Irena Rodewicz, organizatorka wieczoru przyzna³a, ¿e najwiêksz¹ nagrod¹ jest dla niej mo¿liwoæ koncertowania wspólnie ze swymi dzieæmi, jak te¿ okazja do zaprezentowania szerokiej publicznoci utalentowanej m³odzie¿y z Solecznik.
Po zakoñczeniu koncertu, wród
widowni odby³a siê zbiórka pieniêdzy na cele charytatywne. W organizacji koncertu M³odzie¿y przysz³oci pomóg³ Zwi¹zek Polaków
na Litwie (Oddzia³ Rejonu Solecznickiego), miejscowy samorz¹d,
Centrum Informacji Przedsiêbiorczoci w Solecznikach oraz Tadeusz
Romanowski.
Z. Palewicz Junior

Grudzieñ 2009
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WYDARZENIA

Podsumowanie  wydarze
Jak to zawsze bywa z koñcem roku, przychodzi czas na podsumowanie mijaj¹cych
12 miesiêcy. Redakcja przedstawia sw¹ subiektywn¹ listê najwa¿niejszych wydarzeñ 2009 roku, które mia³y miejsce w rejonie solecznickim.

Styczeñ
4 Teresa Sawiel,
dyrektorka Szko³y
redniej im. A nny
Krepsztul w Butrymañcach, zosta³a uhonorowana nagrod¹ Wielkiego Ksiêcia Gedymina.
Laureatami nagrody s¹
osoby najbardziej zas³u¿one dla okrêgu wileñskiego.

Luty

Marzec

4 W Gimnazjum im. Jana niadeckiego odby³a siê uroczystoæ otwarcia odnowionego budynku placówki. Renowacja gimnazjum trwa³a
8 lat. Koszt projektu, to ponad 8 mln. litów.
Pieni¹dze zosta³y pozyskane z bud¿etu pañstwa
i rejonu. Znaczn¹ kwotê na ten cel przyzna³a Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

4 W Szkole Podstawowej w Ma³ych Solecznikach odby³ siê Miêdzynarodowy Juniorski Turniej Koszykarski o Puchar Samorz¹du
Rejonu Solecznickiego. W zawodach wziê³y
udzia³ dru¿yny ch³opiêce Gimnazjum im. Jana
niadeckiego w Solecznikach, Uczniowskiego
Klubu Sportowego Karmoran z Sierakowa
z Polski oraz Akademii Koszykówki arunasa
Marèiulionisa w Wilnie, która ostatecznie wywalczy³a Puchar.

4Jovita Jankelaityte, wychowanka Szko³y Sztuk Piêknych im. Stanis³awa Moniuszki
w Solecznikach zdoby³a I miejsce i laury najlepszej wokalistki III Krajowego Festiwalu
Piosenki Popularnej Baltumo Svente 2009
w Kownie. M³ody talent do konkursu przygotowa³a pedagog Irina Radiewicz.
4Samorz¹d rejonu solecznickiego i powiat
³om¿yñski, podpisa³y porozumienie o wspó³pracy. Porozumienie zapocz¹tkowa³o wspó³pracê
w dziedzinie edukacji publicznej, pomocy spo³ecznej, kultury, turystyki, rolnictwa. Podpis
pod dokumentem z³o¿y³ Leonard Talmont, mer
rejonu oraz Starosta £om¿yñski Krzysztof Kozicki.

4 Odby³a siê tradycyjna zabawa zapustowa w Solecznickim Centrum Kultury. Czêstowano siê blinami i bigosem, tañczono z przebierañcami, palono Marzannê, a wszystko na po¿egnanie okresu karnawa³owego.

4 Mer rejonu Leonard Talmont bawi³
w powiecie wolsztyñskim, gdzie odbywa³y siê
trójnarodowe warsztaty podsumowuj¹ce letnie
spotkania m³odzie¿y z Niemiec, Polski i Litwy.
Trwaj¹cy od kilku lat projekt s³u¿y integracji
m³odzie¿y z trzech krajów oraz rozwojowi
wspó³pracy samorz¹du solecznickiego, landu
Dahme - Spreewald i powiatu wolsztyñskiego.

Kwiecieñ

Maj

Czerwiec

4 Solecznicki Oddzia³ Rejonowy Zwi¹zku Polaków na Litwie obchodzi³ jubileusz 20lecia dzia³alnoci. Uroczystoæ odby³a siê z udzia³em wielu honorowych goci, delegacji wszystkich kó³ rejonowych, licznych delegacji z Polski. List gratulacyjny od prezydenta RP Lecha
Kaczyñskiego odczyta³ Micha³ Dworczak, doradca premiera RP ds. Polonii i Polaków. Oko³o
200 osób otrzyma³o odznaczenia za zas³ugi
w krzewieniu polskoci na Litwie.

4 wi¹teczny weekend odbywa³ siê pod
znakiem festiwalu Pieñ znad Solczy. W koncercie galowym festiwalu wyst¹pi³y zespo³y rejonu solecznickiego, gocie z Wilna i Grodna
(Bia³oru). Nie zabrak³o twórców ludowych
z Litwy, Polski i Bia³orusi.

4 W Norwiliszkach odby³ siê III
festiwal muzyki i sztuki Be2gether. Kilkanacie tysiêcy
m³odych osób z ca³ej Litwy bawi³o siê
wbrew deszczowej
aurze. Kilkanacie
stref rozrywkowych
na kilku hektarach,
ró¿norodnoæ stylów
muzyki, nowe przyjanie bez podzia³u na wiek,
pogl¹dy polityczne, religijne czy upodobania
muzyczne  taka by³a atmosfera festiwalu, który byæ mo¿e stanie siê kiedy litewskim Woodstockiem.
4 Centralna zabawa wiêtojañska odby³a
siê w Jaszunach w parku Baliñskich, nad Mereczank¹. Tradycyjnie zabawa trwa³a do bia³ego rana.

4 Mieszkañcy rejonu z wielkim zaanga-

¿owaniem uczestniczyli w ogólnokrajowej akcji
proekologicznej Darom 2009. Wielkim wiosennym sprz¹taniem objêto nie tylko tereny zamieszkane, ale te¿ lasy, obrze¿a dróg i brzegi rzek.

4 20 - lecie dzia³alnoci artystycznej obchodzi³ zespó³ pieni i tañca Ejszyszczanie.
Koncert jubileuszowy w Domu Kultury by³
wietn¹ okazj¹ do posumowania dorobku artystycznego kilku pokoleñ ejszyszczan. Zespó³
prezentuje polski folklor ludowy, zachowuj¹c
jego oryginalnoæ i autentycznoæ.
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4 Ejszyskie przedszkole Promyczek po-

wita³o swych dawnych przyjació³ z gminy Kamierz. Wójt gminy Wies³aw W³odarczyk, prezes Stowarzyszenia Mi³oników Wilna i Ziemi
Wileñskiej Zbigniew Maciejczak jak zwykle
przyjechali z transportem darów - ksi¹¿ek, zabawek i innych niezbêdnych dla przedszkola
artyku³ów.

4 Andrzej Kulevicius z Solecznik zdoby³
tytu³ Najlepszego Oracza rejonu solecznickiego. IX rejonowe zawody odby³y siê nieopodal
wsi Hornostaiszki. O ten zaszczytny tytu³ walczy³o 9 traktorzystów. Drugie miejsce zaj¹³
Henryk Czerniawski z Janczun, niewiele za nim
pozosta³ Jan Dubrawski z Ejszyszek. Zwyciêzcy i uczestnicy zawodów, zostali odznaczeni
dyplomami i nagrodami pieniê¿nymi.

WYDARZENIA

zenia 2009 roku w pigu³ce
Lipiec

ierpieñ

Wrzesieñ

4 Nasi artyci licznie i godnie reprezentowali region solecznicki na wiêcie Pieni Litwinów wiata z okazji obchodów tysi¹clecia
pierwszej pisemnej wzmianki o Litwie.

4 Leonard Talmont, mer rejonu odwiedza³
zaprzyjanione polskie samorz¹dy województwa
wielkopolskiego - Wolsztyn i Kamierz. Wizyta
by³a okazj¹ do zapoznania siê z dzia³alnoci¹
wolsztyñskich placówek spo³ecznych, owiatowych i sportowych, oraz omówienia wspó³pracy
z samorz¹dem Kamierza.

4 Szko³y rejonu wype³ni³y siê weso³ym
gwarem wypoczêtych uczniów i nauczycieli. Pocz¹tek roku by³ wyj¹tkowy ze wzglêdu na wizytê Dali Grybauskaite, prezydent RL, która
odwiedzi³a Gimnazjum im. Jana niadeckiego i Gimnazjum Tysi¹clecia. W tym roku do
szkó³ rejonu przysz³o 299 pierwszaków - 199
podjê³o naukê w klasach polskich, 75 - w klasach litewskich, 25 - w klasach rosyjskich.

4 Delegacja Kujawsko - Pomorskiego
Stowarzyszenia Wspólnota Polska, dostarczy³a 190 tornistrów wraz z wyposa¿eniem dla
przysz³ych pierwszaków rejonu solecznickiego.
4 M³odzi
sportowcy z Solecznik, Ejszyszek i Bia³ej
Waki uczestniczyli w XXI
Miêdzynarodowej Parafiadzie
Dzieci i M³odzie¿y w Warszawie. O sportowe laury walczy³o 150 dru¿yn z Polski oraz 65 dru¿yn z innych krajów.
W tabeli koñcowej Parafiady honorowe trzecie
miejsce zajê³a dru¿yna z Bia³ej Waki.
4 W niezwyk³ej atmosferze odby³o siê
wiêto Wsi w Gierwiszkach. Mieszkañcy wsi
i okolic mieli wspania³¹ okazjê zapomnieæ o
codziennych troskach, spotkaæ siê z s¹siadami,
wspólnie siê zabawiæ.

4 Z nieoficjaln¹ wizyt¹ w rejonie gocili
ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski
oraz Jan Borkowski, sekretarz stanu. Tematem
rozmów z w³adzami samorz¹du by³y dalsze perspektywy wsparcia i rozwoju rejonu.

4 Rolnicy dziêkowali za zebrane plony.
Kulminacj¹ do¿ynek by³o rozwi¹zanie konkursów na naj³adniejszy wieniec, naj³adniejsze stoisko i najlepszego rolnika roku.
Naj³adniejszy wieniec zaprezentowa³ Dom
Kultury w Bia³ej Wace. Naj³adniejsze stoisko do¿ynkowe przedstawi³a gmina Jaszuny. Tytu³ Najlepszego Rolnika zdoby³ Tadeusz Rudzis z Dojlid.
4 190. rocznicê urodzin Stanis³awa Moniuszki wiêtowano w placówce, której jest patronem - w solecznickiej Szkole Sztuk Piêknych.
Z tej okazji w szkole zosta³a ods³oniêta tablica
pami¹tkowa i koncert wychowanków.

Padziernik

Listopad

Grudzieñ

4 W ambasadzie RP w Wilnie z okazji
20-lecia Zwi¹zku Polaków na Litwie, Janusz
Skolimowski ambasador RP wrêczy³ nagrody
pañstwowe i resortowe RP dzia³aczom ZPL.
Krzy¿ Komandorski Orderu Zas³ugi RP
otrzyma³ prezes solecznickiego oddzia³u ZPL,
wicemer Zdzis³aw Palewicz; Krzy¿em Kawalerskim Orderu Zas³ugi RP zosta³ uhonorowany mer Leonard Talmont; Z³otym Krzy¿em Zas³ugi nagrodzono dyrektora administracji Boles³awa Daszkiewicza; Z³otym Krzy¿em Zas³ugi zosta³a te¿ uhonorowana radna samorz¹du,
nauczycielka Jadwiga Sinkiewicz.

4 W kwaterze wojennej na cmentarzu w Ejszyszkach zosta³y z³o¿one szcz¹tki trzech ¿o³nierzy Armii Krajowej, wykryte w trakcie prac archeologiczno - ekshumacyjnych na grodzisku
Majak. Celem prac, prowadzonych jesieni¹ 2008
roku by³o odnalezienie miejsca pochówku ¿o³nierzy oddzia³u pod dowództwem porucznika
Jana Borysewicza ps. Krysia , poleg³ych w walce
z oddzia³ami NKWD zim¹ 1945 rolku.

4 W Domu Dziecka w Solecznikach odby³
siê Dzieñ Otwartych Drzwi. Obecnie w Domu
Dziecka zamieszkuje 37 dzieci w wieku od 3
do 18 lat. S¹ to sieroty lub dzieci pozbawione
opieki rodzicielskiej.
4 Tego dnia gocie Domu Dziecka mogli
siê zapoznaæ z warunkami ¿ycia wychowanków,
zaprzyjaniæ siê z nimi i przekazaæ prezenty i datki na rzecz placówki.

4 W Solecznickim Centrum Kultury odby³a siê uroczysta akademia z okazji 91. rocznicy
Niepodleg³oci Polski.

4 W centrum turystycznym EraRichi
w Wilekich Zubiszkach (gmina ejszyska) w ramach realizowanego na Litwie europejskiego
programu Leader odby³a siê prezentacja strategii rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego.
Na realizacjê nowej strategii rozwoju terenów wiejskich w rejonie solecznickim z europejskich funduszy strukturalnych zosta³o wyasygnowanych ponad 8 milionów litów.

4 Administracja samorz¹du i spó³ka
Paneveio statybos trestas podpisa³y umowê o wykonaniu prac konserwatorskich pa³acu
Baliñskich w Jaszunach. Prace bêd¹ trwa³y 30
miesiêcy. Koszta projektu oszacowano na ponad 8 mln litów.
Po zakoñczeniu rekonstrukcji zespó³ dworski w Jaszunach przekszta³ci siê w centrum turystyczne, pe³ni¹ce funkcje wystawiennicz¹, hotelow¹, konferencyjn¹ i rekreacyjn¹.

4 Nieopodal wsi Zielanka (gmina jaszuñska) zosta³a otwarta i powiêcona kaplica wiêtego Antoniego, odbudowana z inicjatywy wiernych
parafii jaszuñskiej oraz przy wsparciu samorz¹du
rejonu solecznickiego. Kaplica odrodzi³a siê na
nowo po kilkudziesiêciu latach ruiny.
4 Mer rejonu Leonard Talmont zdystansowa³ siedmiu rywali i wygra³ uzupe³niaj¹ce wybory do Sejmu w okrêgu wyborczym Wilno Soleczniki. Na Leonarda Talmonta g³os odda³o
77,81 procent wyborców, co równie¿ by³o swego
rodzaju rekordem.
4 Rada Samorz¹du rejonu solecznickiego wybra³a wiêkszoci¹ g³osów na mera rejonu dotychczasowego wicemera Zdzis³awa Palewicza. Zgodnie z propozycj¹ nowego mera
na stanowisko zastêpcy zosta³ wybrany Andrzej
Andruszkiewicz.
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SPORT
Grudniowe imprezy sportowe

Walczyli
fair play

T

FOT. MAREK KO£OSOWSKI

u¿ przed Wigili¹ w sali sportowej
gimnazjum im. Jana niadeckiego w Solecznikach odby³ siê bo¿onarodzeniowy turniej siatkarski,
w którym wziêli udzia³ mi³onicy
siatkówki. Zagra³y trzy dru¿yny. Po
zaciêtych meczach na parkiecie,
pierwsze miejsce wywalczy³a
pierwsza dru¿yna Solecznik, drugie
miejsce  druga dru¿yna Solecznik,
trzecie za miejsce przypad³o dru¿ynie samorz¹du rejonu solecznickiego, w sk³ad której wchodz¹ nie
tylko samorz¹dowy, ale te¿ ksi¹dz
Szymon Wik³o z parafii butrymañ-
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FOT. INTERNET

Grudzieñ w rejonie solecznickim obfitowa³ w wydarzenia
sportowe. Radoæ ze zdobytych medali, jak i nadzieja, ¿e
w nastêpnym roku powiedzie
siê tym, którzy tych medali nie
wywalczyli, by³a widoczna na
twarzach m³odych koszykarzy,
siatkarzy i pi³karzy.
I miejsce podczas turnieju siatkarskiego wywalczy³a pierwsza dru¿yna Solecznik

skiej. Uczestnicy turnieju zostali
nagrodzeni pucharami i wi¹tecznymi upominkami. Po zakoñczeniu
imprezy sportowej wszyscy zgromadzeni w sali sportowej prze³amali
siê op³atkiem ¿ycz¹c sobie nawzajem spokojnych i ciep³ych wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Kilka dni wczenie w sali sportowej szko³y podstawowej w Ma³ych Solecznikach odby³ siê bo¿enarodzeniowy turniej pi³karski.

Wziê³o w nim udzia³ 10 dru¿yn z ca³ego rejonu solecznickiego. Dru¿yny
zosta³y podzielone na 3 grupy, zwyciêzcy których trafili do fina³u.
Pierwsze miejsce zdoby³a I dru¿yna
Solecznik pokonuj¹c rywali z Jaszun
i Solecznik. Drugie miejsce przypad³o II dru¿ynie Solecznik, trzecie za
- pi³karzom z Jaszun.
Najwiêkszym zainteresowaniem
kibiców cieszy³ siê koszykarski turniej o puchar UAB Etanetas. M³odzi sportowcy walczyli ca³y miesi¹c
o tytu³ najlepszych koszykarzy rejonu solecznickiego. Jak by³o prognozowane zwyciêzcami imprezy
sportowej po raz kolejny zosta³a
dru¿yna BC Salcininkai, która w fina³owej potyczce pokona³a dru¿ynê Nowa Fala z wynikiem 61:55.
Mecz fina³owy nie rozczarowa³ kibiców rywalizuj¹cych ze sob¹ dru¿yn. Szala zwyciêstwa przechyla³a
siê to na jedn¹, to na drug¹ stronê.
W ostatniej kwarcie bardziej dowiadczeni zawodnicy z BC Salcininkai, za spraw¹ kilku szybkich
akcji zdobyli szeciopunktow¹
przewagê. Po zakoñczeniu meczu
nagrodzono najlepszych zawodników: A. Danielusa i E.Vasiliauskasa.
Z. Palewicz Junior

RELIGIA
Tradycyjnie z okresem wi¹t Bo¿ego Narodzenia zwi¹zana jest wizyta duszpasterska

By ws³uchiwaæ siê
w g³os cz³owieka i jego duszê

KSI¥DZ POWINIEN ZNAÆ
PARAFIAN
Zwyczaj odwiedzin duszpasterskich powsta³ w redniowieczu,
warto zauwa¿yæ, ¿e równie¿ w tym
okresie powsta³y pierwsze parafie
w Polsce i na Litwie. ród³a historyczne podaj¹, ¿e pocz¹tkowo kolêda by³a obowi¹zkow¹ danin¹ parafialn¹ za opiek¹ duszpastersk¹,
pobieran¹ przy okazji b³ogos³awienia domu przez proboszcza. W ci¹gu wieków wizyta duszpasterska na
terenach Rzeczypospolitej Polski
by³a wykorzystywana do ró¿nych
zadañ. Na prze³omie XIV i XV wieku wykorzystywano j¹ do têpienia
praktyk zabobonnych, które by³y
bardzo rozpowszechnione wród
ludnoci. Póniej, po Soborze Trydenckim (lata 1545-1563), gdy
wprowadzane by³y jego postanowienia, odwiedziny duszpasterskie mia³y te¿ za zadanie walczyæ z ksi¹¿kami heretyckimi. Niektóre synody
tamtego okresu zaleca³y, aby podczas takiej wizytacji uczyæ wiernych
katechizmu i zachêcaæ do katolickiej
lektury religijnej.
W czasach obecnych, wizyta
duszpasterska jest jednym z obowi¹zków proboszcza (wed³ug Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983
r.). Aby móg³ nale¿ycie pe³niæ urz¹d
pasterza wród parafian, ksi¹dz

powinien postaraæ siê ich poznaæ. W zwi¹zku
z tym jest zobowi¹zany wizytowaæ
rodziny,
uczestnicz¹c w troskach wiernych, zw³aszcza ich niepokojach i smutkach, oraz umacniaj¹c ich w Panu, a tak¿e, jeliby
w czym zaniedbali siê, roztropnie
ich upominaj¹c; szerok¹ mi³oci¹
wspieraæ chorych, zw³aszcza bliskich mierci, troskliwie wzmacniaj¹c ich sakramentami i polecaj¹c ich
dusze Bogu; szczególn¹ trosk¹ otaczaæ biednych, cierpi¹cych, smutnych, wypêdzonych z ojczyzny oraz
prze¿ywaj¹cych szczególne trudnoci; zabiegaæ o to, aby ma³¿onkowie
i rodzice mogli znaleæ pomoc do
wype³nienia w³asnych obowi¹zków;
troszczyæ siê o wzrost ¿ycia chrzecijañskiego w rodzinach. Wierni
natomiast powinni pamiêtaæ, ¿e kap³an, id¹c na wizytê duszpastersk¹,
naladuje samego Chrystusa, który
oprócz przemówieñ do t³umów i mniejszych grup, odwiedza³ równie¿ pojedyncze osoby lub rodziny.

WYZWANIE
DLA DUSZPASTERZA
W podobnym tonie s¹ te¿ inne
dokumenty Magisterium Kocio³a,

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

Wizyta duszpasterska, potocznie nazywana
jest Kolêd¹. Ksiê¿a odwiedzaj¹ parafian, rozmawiaj¹ z nimi, modl¹ siê oraz b³ogos³awi¹.
Jedni oczekuj¹ tej wizyty z wielk¹ radoci¹, s¹
jednak i tacy, którzy traktuj¹ kolêdê jako przykry obowi¹zek czy te¿ tylko jako zbiórkê pieniêdzy, a szkoda. Wizyta duszpasterska, to
przede wszystkim okazja spotkania siê ksiêdza
z parafianami.

odnonie wizyty duszpasterskiej.
Wyró¿niæ nale¿a³oby encyklikê papie¿a Paw³a VI Ecclesiam suam z 1964
roku, O drogach, którymi Koció³
katolicki powinien kroczyæ w dobie
obecnej przy pe³nieniu swojej misji. Dokument przypomina, ¿e Koció³ ma obowi¹zek nawi¹zania kontaktu ze spo³eczeñstwem, w którym
¿yje. Odnonie kolêdy, dokument
daje bardzo cenne wskazania na temat dyspozycji prowadzenia dialogu: (...) zanim zaczniemy mówiæ,
winnimy wiele wysi³ku w³o¿yæ
w to, aby ws³uchiwaæ siê w g³os
cz³owieka, a raczej w jego duszê, aby
go potem nie tylko rozumieæ i szanowaæ, lecz tak¿e, ile mo¿liwoci
spe³niaæ jego ¿yczenia. Nastêpnie,
w³anie dlatego, ¿e pragniemy byæ
pasterzami, ojcami i nauczycielami
ludzi, musimy postêpowaæ wzglêdem nich jak bracia. Najodpowiedniejszy bowiem klimat dla dialogu
stwarza zarówno przyjañ, jak i okazywanie szacunku. Z powy¿ej
przytoczonego dokumentu jasno
wynika, ¿e wizyta duszpasterska ma
byæ przede wszystkim okazj¹ spo-
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RELIGIA

MODLITWA
I B£OGOS£AWIEÑSTWO
Wizyta duszpasterska ³¹czy ze
sob¹ dwa elementy. Pierwszy to
modlitwa; drugi za, to rozmowa
z cz³onkami rodziny. W ¿adnym
wypadku nie wolno lekcewa¿yæ
tego pierwszego elementu kolêdy.
Modlitwa obejmuje przede wszystkim wspólne dziêkczynienie za
otrzymane ³aski, probê o b³ogos³awieñstwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolêdowe stanowi
wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadziæ wszystkich domowników. St¹d niezrozumia³ym
by³oby na przyk³ad pozostawanie
niektórych w s¹siednim pokoju
albo ogl¹danie w tym czasie telewizji (niestety, nie s¹ to rzadkie
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przypadki). Wizyta duszpasterska
jest spotkaniem modlitewnym.
Ksi¹dz przychodzi, by pob³ogos³awiæ rodzinie na nowy rok i wspólnie z ni¹ siê pomodliæ. Dlatego na

sem trzeba te¿ upomnieæ kogo.
Wielu ludzi potrzebuje kontaktu ze
swoim ksiêdzem i jest to wspania³a
okazja do jego nawi¹zania. Przy
okazji kolêdy, kap³an ma okazjê poznaæ równie¿ warunki
¿ycia ludzi, za których
jest odpowiedzialny,
ich k³opoty, zmartwienia, ale równie¿ i radoci. Taka wizyta jest
okazj¹ do tego, aby zachêciæ do wiêkszej
gorliwoci, do wiêkszego zaanga¿owania
siê w ¿ycie parafii, a mo¿e
do podjêcia konkretnych
decyzji ¿yciowych, do
uregulowania sytuacji
rodzinnej, ma³¿eñskiej.
Jest to wiêc wydarzenie
wa¿ne dla ca³ej rodziny.

OBOWI¥ZEK
I SZANSA
Przed kilkoma laty
w mediach toczy³y siê
dyskusje, podczas których starano sobie odpowiedzieæ na pytanie,
czy wizyta duszpasterska - kolêda, to obowi¹zek czy szansa? Kolêda jest przede
wszystkim obowi¹zkiem dla Kocio³a, który ma wymiar misyjny i taka
wizyta duszpasterska jest bardzo potê¿nym rodkiem dla ewangelizacji
wiernych, ¿yj¹cych na terytorium konkretnej parafii. Jak
równie¿ i szans¹ dla ludzi, którzy
z ró¿norakich przyczyn utracili kontakt z Kocio³em, by ponownie powrócili na jego ³ono.
Na koniec ¿yczê Czytelnikom,
aby ka¿dy z nas zrozumia³ istotê wizyty duszpasterskiej, z radoci¹ oczekiwa³ jej i wykorzysta³ ten czas dla
w³asnego dobra i swojej rodziny.
Ks. Jerzy Witkowski
FOT. INTERNET

tkania siê, oraz wzajemnego poznawania siê i nawi¹zania g³êbszej relacji. Odwiedziny w domach parafian s¹ konieczne dla lepszego poznania osób, które podlegaj¹ trosce
duszpasterza. Wzbogacaj¹ one równie¿ dowiadczenie ksiêdza,
ucz¹c go realizmu oraz
odpowiedniego spojrzenia na rzeczywistoæ religijn¹ parafii.
Jest to równie¿ niezast¹piona okazja do
spotkania siê z osobami,
którzy odeszli od Kocio³a. Wiele osób ¿yje
ze sob¹ bez lubu kocielnego, a deklaruj¹
siê jako wierz¹cy, choæ
niepraktykuj¹cy. Spor¹
grupê stanowi¹ równie¿
opuszczeni przez swoich bliskich, ze wzglêdu
na uzale¿nienie od alkoholu b¹d narkotyków.
Wa¿n¹ grup¹ wród odwiedzanych s¹ ponadto
ludzie o niskim statusie
materialnym. I w³anie
oni stanowi¹ konkretne
wyzwanie dla duszpasterza.

przyk³ad w Niemczech, to wydarzenie nazywane jest b³ogos³awieniem
domów i rodzin. Tam katolicy z radoci¹ oczekuj¹ wizyty swojego kap³ana, aby wspólnie modliæ siê o bo¿e
b³ogos³awieñstwo dla domu i dla rodziny w nowym roku. Dla nich to
wielkie i wa¿ne wydarzenie.

MO¯NA POROZMAWIAÆ
O W¥TPLIWOCIACH
Kolêda jest równie¿ doskona³¹
okazj¹ ku temu, aby lepiej siê poznaæ, aby prze³amaæ anonimowoæ,
aby wymieniæ swoje uwagi czy spostrze¿enia dotycz¹ce ¿ycia parafialnego, czy te¿ ¿ycia konkretnej rodziny. Jest okazj¹ do tego, aby porozmawiaæ o w¹tpliwociach, odpowiedzieæ na wiele pytañ dotycz¹cych wiary i ¿ycia religijnego. Cza-

Autor jest prefektem seminarium duchownego w Wilnie p.w. w. Józefa oraz
doktorantem Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie.
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Chrystus królem
naszego regionu

zatem Intronizacji Jezusa Chrystusa, nie nadajemy Mu godnoci królewskiej, ale wprowadzamy Go
jako naszego Króla na monarszy
tron, wystawiony Mu przez jednostkê, jak i zbiorowo przez ca³y
naród. Uznanie za Jego panowania i Jego praw wyra¿a siê w z³o¿onym Mu ho³dzie.
W artykule ksiêdza Kiersztyna
mo¿emy przeczytaæ, ¿e gdy mówimy o panowaniu Jezusa, to od razu
musimy dodaæ, ¿e zasiada On na tronie w duchowym wiecie cz³owieka. Tak wiêc w³adza i panowanie
Jezusa jest natury duchowej. Nie
oznacza to jednak, ¿e nie dotyczy
ona wiata materialnego. Panowanie Chrystusa nad cz³owiekiem przenika ca³¹ jego rzeczywistoæ osobow¹, spo³eczn¹, gospodarcz¹ i polityczn¹. A uznanie b¹d nieuznanie
Jego godnoci i w³adzy królewskiej
decyduje o tym, jakimi prawami
dany cz³owiek czy naród bêdzie siê

rz¹dzi³ i jakie owoce tych rz¹dów
bêdzie zbiera³. (...) Poniewa¿ indywidualne uznanie w³adzy królewskiej Jezusa zmienia sytuacjê jednostki, lecz zasadniczo nie zmienia
sytuacji ca³ego spo³eczeñstwa, dlatego jest rzecz¹ tak wa¿n¹, by Intronizacja dokonywana by³a nie tylko
przez poszczególne osoby, lecz tak¿e zbiorowo przez ca³y naród. By
by³a dokonana zarówno przez w³adze kocielne, jak i wieckie, bo tylko wtedy Królestwo Jezusa bêdzie
mog³o w danym pañstwie z ca³¹
moc¹ zaistnieæ.
Z. Palewicz Junior
Ca³y artyku³ Ksiêdza Tadeusza Kiersztyna dostêpny jest w internecie na stronie
www.intronizacja.pl

Drogi czytelniku!
Niech ten szczególny czas
wi¹t Bo¿ego Narodzenia
Bêdzie dla Ciebie okazj¹
Do spêdzenia mi³ych chwil
W gronie najbli¿szych,
W atmosferze pe³nej mi³oci
I wzajemnej ¿yczliwoci
A Nowy Rok, by sta³ siê czasem
Spe³nionych marzeñ i nadziei.

FOT. INTERNET

K

si¹dz Tadeusz Kiersztyn pisze
w artykule Intronizacja:
Samo pojêcie intronizacja (wyniesienie na tron) okrela ceremoniê
wyniesienia kogo do godnoci królewskiej. Ceremonia ta zasadniczo
sk³ada siê z dwóch czêci: z aktu
ustanowienia króla oraz z aktu
uznania go przez poddanych. Uznanie przez poddanych w³adcy i jego
praw nastêpowa³o poprzez z³o¿enie
mu ho³du.
Wed³ug ksiêdza Kiersztyna,
ceremonia Intronizacji dotyczy
tak¿e, i przede wszystkim Pana
Jezusa. Wierz¹cy uznaj¹, ¿e Jezus
jest Królem Wszechwiata, a wiêc
W³adc¹ nie tylko wszystkich ludzi
i narodów, ale tak¿e Panem ca³ego
stworzenia.
Jezus otrzyma³ godnoæ królewsk¹ od Ojca, Boga Wszechmog¹cego, Stworzyciela nieba i ziemi, i cz³owiek nic tu dodaæ ani uj¹æ
nie jest w stanie. Natomiast od
ka¿dego cz³owieka i od ka¿dego
narodu zale¿y, czy dobrowolnie
uzna królewsk¹ godnoæ Chrystusa i czy podporz¹dkuje siê Jego
w³adzy. Królestwo Jezusa stoi
otworem i choæ oznacza dla nas
zbawienie, to jednak sami mamy
zadecydowaæ, czy do niego wejæ,
dokonuj¹c lub uchylaj¹c siê od Intronizacji Jezusa Chrystusa.
Jednak wybór taki poci¹ga za
sob¹ ogromne konsekwencje, bowiem odmowa uznania przez cz³owieka Jezusa za Króla, równa siê odrzuceniu cz³owieka przez Boga. Dla
ludzi wierz¹cych jest to konsekwencja najstraszniejsza. Dokonuj¹c

FOT. INTERNET

Samorz¹d Rejonu Solecznickiego, jako drugi na Litwie og³osi³ Akt Intronizacji Chrystusa Króla. - Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla naszej spo³ecznoci, to uroczysta deklaracja i wiadectwo tego, ¿e jest On naszym Suwerenem i Protektorem 
podkrela Zdzis³aw Palewicz mer rejonu solecznickiego.
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TRADYCJE

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

Dwudziestego siódmego
grudnia w parafialnym kociele pod wezwaniem wiêtego
Piotra w Solecznikach odby³
siê koncert kolêd, w wykonaniu chóru kocielnego na czele z Tatian¹ Kukis.
- Na pocz¹tku by³ Adwent i przygotowywalimy siê do wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Dzi ju¿ prze¿ywamy to narodzenie Syna Bo¿ego. Bardzo dziêkujê wszystkim obecnym na
tym piêknym koncercie kolêd. By³

Polskie tradycje wigilijne
s¹ szczególne i wyj¹tkowe
KOLÊDOWANIE

- Pamiêtam wszystkie noce wigilijne z mego dzieciñstwa. W ten
dzieñ mê¿czyni szli po rybê, a kobiety szykowa³y kolacjê. Po kolacji
zawsze piewalimy kolêdy  wspomina pani Wanda, która urodzi³a siê przed wojn¹, a dzi
mieszka w Purwianach.
Nazwa kolêda pochodzi od ³aciñskiego, calendae, co oznacza³o w kalendarzu juliañskim pierwszy
dzieñ miesi¹ca. W ci¹gu swej
d³ugiej historii kolêdy podlega³y wielu zmianom. Wykszta³ci³y siê z popularnych
w trzynastowiecznej Francji
pieni tanecznych  caroles,
tañczonych w krêgu. W owym
czasie muzyka kocielna by³a
bardzo powa¿na i nie cieszyKoncert kolêd w wykonaniu kocielnego chóru ³a siê uznaniem wród ludu.
Proste teksty i weso³e melojeszcze piêkniejszy, bo m³odzie¿ ze die kolêd stanowi³y mi³¹ odmianê
scholi piewa³a z ca³ego serca i tak w ¿yciu narodu. Pierwsze lady kopowinnimy chwaliæ Pana Boga: ser- lêd na ziemiach polskich mo¿na spocem, s³owami i dusz¹  mówi ksi¹dz tkaæ ju¿ przed XV wiekiem, g³ówWitold Zuzo, proboszcz parafii.
nie w misteriach i dialogach, jednak
S¹ podczas wi¹t momenty, któ- najstarsze kolêdy pochodz¹ dopiere uznajemy za nierozerwalnie z nimi ro z I po³owy XV.
z³¹czone. Ubieranie choinki, prezenOgó³em z tego okresu znanych
ty, od w. Miko³aja, w Wigiliê da- jest dziewiêæ kolêd. Z XVI wieku
nia wy³¹cznie postne. Ale tradycje pochodzi ju¿ oko³o sto kolêd, a wród
wi¹teczne maj¹ to do siebie, ¿e albo nich znana wszystkim kolêda Anio³
s¹ bardzo m³ode, albo nie siêgaj¹ pasterzom mówi³. Melodii najdalej ni¿ do granic danego kraju. Na wczeniejszych kolêd zachowa³o siê
przyk³ad - Pasterka. W wielu krajach niestety niewiele. W epoce Baroku
nie ma jej, przyk³adem mog¹ byæ nast¹pi³ pe³ny rozkwit kolêd i wyStany Zjednoczone. We Francji jest rane ju¿ unarodowienie ich treci.
niepopularna i bardzo rzadko zaczy- Akcjê przenoszono z Ziemi wiêtej
na siê póniej ni¿ po godz. 20. Ale do Polski, pasterze zaczêli miewaæ
w Holandii pierwsza msza wiêt¹ po polskie imiona, grali na ludowych
narodzinach Jezusa, gromadzi w ko- instrumentach: dudach, piszcza³cio³ach rekordowa liczbê wiernych. kach, cymba³ach.
Tradycji, o których korzeniach wieWiêkszoæ kolêd zawiera³a rówmy niewiele, albo nie wiemy nic, nie¿ opisy niektórych obyczajów,
jest wiêcej.
jakie mo¿na by³o wtedy spotkaæ na
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wsi. Trudne do ustalenia by³o autorstwo kolêd. Jednak nale¿a³oby dla
ciekawoci podaæ, ¿e autorami niektórych s³ynnych tekstów byli wybitni polscy twórcy: Franciszek Karpiñski, Teofil Lenartowicz, a nawet
sam mistrz z Czarnolasu Jan Kochanowski. Forma znanych nam do dzisiaj melodii kolêd jest ró¿norodna.
Obok uroczystych hymnów, surowych chora³ów, zamaszystych polonezów, rytmicznych marszów wystêpuj¹ rzewne kujawiaki, ¿ywe
mazury, skoczne krakowiaki i liryczne dumki. Znamy tak¿e melodie
oparte na tañcach innych narodów:
francuskim menuecie, hiszpañskiej
sarabandzie. W wieku XIX ksi¹dz
Marcin Mioduszewski wydaj¹c
du¿y zbiór kolêd wprowadzi³ podzia³ na pieni do piewania w kocio³ach i do piewania w domu oraz
przez kolêdników.

WIECZERZA

W Wigiliê najczêciej przyrz¹dza siê 12 dañ. Dlaczego? Tezy s¹
dwie. Pierwsza - bo tyle jest miesiêcy w roku. Druga - bo tylu aposto³ów posz³o za Chrystusem. Wie-

czerzê rozpoczyna siê wraz z pojawieniem siê pierwszej gwiazdy na
niebie. Tradycyjnie kolacjê poprzedza modlitwa i czytanie Ewangelii
o narodzeniu Jezusa. Potem przychodzi czas na dzielenie siê op³atkiem i sk³adanie wi¹tecznych
¿yczeñ. Gdy ju¿ usi¹dziemy do sto-

TRADYCJE

UBIERANIE CHOINKI

To jedna z m³odszych polskich
tradycji wi¹tecznych. Pierwsze
choinki pojawi³y siê w Polsce dopiero w XIX wieku, g³ównie w miastach, w domach Niemców i ewangelików pochodzenia niemieckiego. Wczeniej polskie domy zdobi³y w czasie wi¹t zielone ga³¹zki
jod³y, wierku lub sosny. Tradycyjnym
elementem wystroju by³y te¿ snopy
zbó¿, siano oraz s³oma. Symbolizowaæ mia³y dobre urodzaje, oraz przypominaæ o ubogim narodzeniu Jezusa. W niektórych domach zwyczaj ten
przetrwa³ do dzi w postaci umieszczania pod obrusem wi¹zek siana.
- Siano? Oczywicie, ¿e by³o siano. By³a te¿ choinka. Najczêciej to
synowie z ojcami szli po ni¹. Ubieralimy zabawkami, które sami zrobilimy. By³y gwiazdy ze s³omy, by³ ³añcuch z kolorowego papieru. Czasem
te¿ siê wiesza³o ciastka, które mama
zrobi³a  powiedzia³a pani Wanda.

TYLKO POLACY I LITWINI
DZIEL¥ SIÊ OP£ATKIEM

Tradycyjnie spo¿ywanie wieczerzy wigilijnej poprzedza dzielenie siê
bia³ym op³atkiem, w tradycji polskiej
bardzo cienkim, przanym chlebem.
Ten prosty zwyczaj nasycony jest wielowymiarow¹ symbolik¹. Zawarta jest
ona najpierw w fakcie bycia razem.
Sk³óceni nie zasiadaj¹ przecie¿ razem
do jednego sto³u. Dziel¹c siê op³atkiem sk³adamy przecie¿ sobie ¿ycze-

nia dobra wszelakiego, zarówno materialnego, jak te¿ duchowego. Dobro
materialne symbolizuje materia op³atka - chleb. Oby nam go i naszym blinim nigdy nie zabrak³o, obymy umieli dzieliæ go z potrzebuj¹cymi! wiê-

ty Brat Albert, wielki ja³mu¿nik, heroiczny opiekun bezdomnych, podpowiada nam, ¿e nale¿y byæ dobrym jak
chleb i podzielnym jak chleb. Op³atek wigilijny jest dla chrzecijanina
przede wszystkim nawi¹zaniem do
potrzeby spo¿ywania chleba biblijnego, z którym uto¿sami³ siê sam Chrystus, czyli do od¿ywiania siê Eucharystycznym chlebem. Sam fakt dzielenia siê chlebem w postaci op³atka
by³ znany od pocz¹tków Kocio³a. Nie
mia³ on jednak ¿adnego zwi¹zku z okresem Bo¿ego Narodzenia, raczej bezporednio odnosi³ siê do Eucharystii.
Znano, bowiem zwyczaj b³ogos³awienia chleba i spo¿ywania go, jako rodzaju komunii duchowej. Nie mo¿na
dok³adnie okreliæ, od kiedy i w jaki
sposób utrwali³a siê w Polsce tradycja dzielenia siê op³atkiem w dzieñ
wigilijny. Najstarsza wzmianka ród³owa o tej praktyce w polskich rodzinach pochodzi z koñca XVIII wieku. Na pewno obyczaj ten zwi¹zany
jest trwale z polsk¹ tradycj¹ od XIX
wieku, choæ niektóre ród³a mówi¹,
¿e wczeniej. Zwyczaj ten wywodzi
siê z starochrzecijañskiego obrzêdu
dzielenia i rozdawania chlebów ofiarnych. By³y to niekonsekrowane chleby, które koció³ rozdawa³ wiernym
w czasie wi¹t Bo¿ego Narodzenia,
aby dzielili siê nimi na znak przynale¿noci do chrzecijañskiej wspólnoty. Dopiero w redniowieczu pojawi³
siê rodzaj pieczywa, którego forma
przypomina dzisiejsze op³atki. Op³atki zawiera³y symbole religijne i orna-

menty rolinne oraz scenki z narodzin
Jezusa. Op³atki mia³y swoj¹ symbolikê - mia³y zapewniæ domowi dostatek i obfitoæ chleba, okruch op³atka
z wigilijnego sto³u wrzucony do studni mia³ oczyszczaæ wodê, a ludziom
zapewniæ zdrowie.
W niektórych regionach Polski
op³atkiem obdziela siê gospodarskie
zwierzêta, uwa¿aj¹c, ¿e tak wielkiego wiêta powinny dost¹piæ wszystkie stworzenia. Op³atkiem dzielono
siê tak¿e symbolicznie z duszami
zmar³ych, sk³adaj¹c op³atek na dodatkowym talerzu stawianym na wigilijnym stole. Zwyczaj ten zachowuje siê do dzi w wielu domach.
Ale tradycja dzielenia siê op³atkiem
nie jest tak bardzo rozpowszechniona. Na przyk³ad W³osi nie dziel¹ siê
op³atkiem. Jest to typowo polska tradycja, która zachowa³a siê te¿ na by³ych terenach Rzeczypospolitej, a od
nas przejêli j¹ te¿ Litwini.

PASTERKA

- Pamiêtam dobrze, ¿e przed
wojn¹ pasterki by³y z rana. Bo póniej trzeba by³o ju¿ wszystko przyszykowaæ, a ¿e by³o jeszcze gospo-
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³u musimy koniecznie spróbowaæ
wszystkich dañ.
- U mnie w domu mama zawsze
mówi³a ¿eby roso³u z grzybów nie zjadaæ do koñca, i zostawiæ co anio³om.
Zawsze te¿ by³o jedno dodatkowe
nakrycie, dla samotnych wêdrowców,
którzy mog¹ przyjæ podczas wigilijnej kolacja  opowiada pani Wanda.
W Polsce Wigilia sta³a siê powszechn¹ tradycj¹ dopiero w XX wieku, choæ popularnoæ zaczê³a zyskiwaæ od wieku XVII. Po kolacji w wielu domach rozpoczyna siê wspólne
piewanie kolêd, a wieczór wigilijny
koñczy siê udzia³em w Pasterce.

Szopka w kociele pod wezwaniem
wiêtego Piotra

darstwo to mielimy wiêcej pracy.
Ale po wojnie, gdy nie mo¿na by³o
chodziæ do kocio³a, ksi¹dz zrobi³
pasterkê póno w nocy i zawsze chodzilimy na ni¹ po wigilijnej kolacji  podkrela pani Wanda.
Oprac. Katarzyna Biersztañska
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Powsta³a dla Kociuszki szansa kariery wojskowej w armii
Rzeczypospolitej. 12 padziernika 1789 roku otrzyma³ podpisan¹ przez króla nominacjê na genera³a majora wojsk koronnych. D¹¿enia Polaków do wzmocnienia ojczyzny wywo³a³y niepokój Rosji oraz Prus. 18 maja wojska rosyjskie
(w sile oko³o 100 tysiêcy ¿o³nierzy) wkroczy³y na terytorium Rzeczypospolitej, rozpoczê³a siê wojna polsko-rosyjska. Armia koronna nie dysponowa³a wystarczaj¹cymi si³ami dla powstrzymania korpusu
wkraczaj¹cego na Ukrainê. Uda³o
siê jej tylko wycofaæ bez wiêkszych
strat na liniê Bugu. W trakcie odwrotu, dosz³o 18 czerwca do zwyciêskiej
bitwy pod Zieleñcami. Dla uczczenia tego zwyciêstwa ustanowiony
zosta³ przez króla Order Virtuti Militari. Na pierwszej licie odznaczonych widnieje, miêdzy innymi, nazwisko genera³a majora Tadeusza
Kociuszki. Po walkach na linii
Bugu, w których odparto oko³o trzykrotnie silniejsze wojska rosyjskie, ukszta³towa³a siê opinia o wysokich umiejêtnociach dowódczych Kociuszki,
czego wyrazem by³a nominacja na genera³a lejtnanta, podpisana 1 sierpnia 1792 roku. Zanim nominacja ta dotar³a do
obozu pod Sieciechowem, gdzie rozlokowa³a siê armia koronna, jak grom spad³a na wszystkich wiadomoæ o przyst¹pieniu króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej i polecenie wstrzymania wszelkich
dzia³añ przeciwko wojskom rosyjskim. Kociuszko poda³
siê do dymisji i wyjecha³ do Galicji, a póniej do Lipska,
który sta³ siê orodkiem polskiej emigracji patriotycznej.
Przewidziany na wodza powstania wyje¿d¿a³ do Francji
gdzie nadaremnie stara³ siê uzyskaæ od przywódców rewolucji pomoc dla Polski. Nastêpnie przebywa³ w Drenie,
sk¹d w marcu 1794 roku wyruszy³ w kierunku Krakowa. 24
marca 1794 na rynku krakowskim z³o¿y³ narodowi uroczyst¹
przysiêgê i obj¹³ formalnie przywództwo insurekcji jako Najwy¿szy Naczelnik Si³y Zbrojnej Narodowej. Kociuszko
rozbi³ oddzia³y rosyjskie pod Rac³awicami. Ranny pod Maciejowicami , dosta³ siê do niewoli rosyjskiej i zosta³ osadzony w twierdzy Pietripaw³owskiej w Petersburgu. Zwolniony w listopadzie 1796 roku przez cara Paw³a I, wyjecha³
do Stanów Zjednoczonych. Ostatnie lata ¿ycia Tadeusz Kociuszko spêdzi³ w Solurze (Szwajcaria), gdzie zmar³ 15
padziernika 1817 roku. W 1818 roku zw³oki Tadeusza Kociuszki sprowadzone zosta³y do Polski i pochowane w krypcie w. Leonarda Katedry Wawelskiej. Serce Naczelnika spoczywa w urnie na Zamku Królewskim w Warszawie. Na jego
czeæ usypano w latach 18201823 Kopiec Kociuszki
w Krakowie na wzór istniej¹cych w miecie kopców Wandy i Krakusa, w 1861 roku  Kopiec Kociuszki w Olkuszu, a w 1917 roku Kopiec Kociuszki w Po³añcu.
Z. Palewicz Junior
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(siedziba Oddzia³u Rejonowego ZPL)
LT-17116 Soleczniki
tel.: +370 662 83 499
e-mail: soleczniki@wp.pl
Nak³ad: 1500
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Jedna z najmniejszych ulic w Solecznikach, o której
istnieniu nawet nie wszyscy mieszkañcy miasta wiedz¹,
nosi nazwê jednego z najbardziej znanego i zas³u¿onego
dla Ojczyzny Polaka  Tadeusza Kociuszki.
Kociuszko, genera³, naczelnik powstania z 1794 roku,
urodzi³ siê 4 lutego 1746 roku w Mereczowszczynie na Polesiu, jako czwarte dziecko miecznika brzeskiego Ludwika
Tadeusza. W 1755 roku, Tadeusz razem z starszym bratem
Józefem rozpoczêli naukê w Kolegium Pijarów w Lubieszowie. W 1760
roku wrócili obaj do domu, ze wzglêdu na k³opoty rodzinne. Poniewa¿
dziedzicem niewielkiego rodzinnego
maj¹tku mia³ byæ Józef, Tadeusz
wybra³ karierê wojskowego. Dziêki
wsparciu Czartoryskich wst¹pi³ 18
grudnia 1765 roku do Korpusu Kadetów Szko³y Rycerskiej, gdzie wyró¿nia³ siê sporód innych. Zdoby³
wszechstronne wykszta³cenie i szko³ê
ukoñczy³ w stopniu kapitana.
Kociuszko razem z Józefem Or³owskim, koleg¹ ze szko³y rycerskiej, wyjecha³ dziêki wsparciu Adama Kazimierza
Czartoryskiego jako królewski stypendysta do Pary¿a . W stolicy Francji studiowali w Akademii Malarstwa i Rzeby. Po
jakim czasie Kociuszko zda³ sobie sprawê z tego, ¿e kariera
malarza niezupe³nie mu odpowiada. Przysz³y genera³, nie
maj¹c doæ pieniêdzy by wst¹piæ do paryskich szkó³ wojskowych, uczy³ siê sam i chodzi³ na prywatne wyk³ady profesorów ze szkó³ wojskowych. Piêcioletni pobyt Kociuszki we
Francji, która by³a w przededniu rewolucji, wywar³ powa¿ny
wp³yw na jego przekonania polityczne i spo³eczne.
Latem 1775 wróci³ do kraju. Nie znalaz³szy zatrudnienia w Wojsku Polskim, jesieni¹ tego roku wyjecha³ do Drezna. Nosi³ siê z zamiarem wst¹pienia do s³u¿by na dworze
saskim lub armii elektora. Ubieganie siê o wst¹pienie do
s³u¿by w Drenie nie przynios³y powodzenia, dlatego podj¹³
dalsz¹ podró¿ do Pary¿a. Tam dowiedzia³ siê o wojnie w
Ameryce, gdzie kolonie podjê³y walkê z Wielk¹ Brytani¹
o swoj¹ odrêbnoæ oraz niepodleg³oæ. W Pary¿u by³o g³ono o pierwszych sukcesach Amerykanów wspieranych przez
Francuzów. Prawdopodobnie ju¿ w czerwcu wyruszy³ w dalek¹ podró¿ do Ameryki.
W uznaniu jego zas³ug, uchwa³¹ Kongresu Tadeusz Kociuszko awansowany zosta³ 13 padziernika 1783 roku na
genera³a brygady armii amerykañskiej. Otrzyma³ te¿ specjalne podziêkowanie, nadanie gruntu (oko³o 250 ha) oraz
znaczn¹ sumê pieniêdzy.
W lipcu 1784 roku wróci³ do Polski, do rodzinnych Siechnowicz, gdzie spêdziæ mia³ piêæ nastêpnych lat. Kociuszko
bardzo interesowa³ siê wydarzeniami w kraju. Obraduj¹cy
w latach 17881792 Sejm zwany Wielkim lub Czteroletnim, podj¹³ dzie³o naprawy Rzeczypospolitej. Jedna z pierwszych jego uchwa³ podnosi³a liczbê wojska do 100 tysiêcy.
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