Marzec 2010

Soleczniki

1

S£OWO WSTÊPNE

O tym, co tak i nie napawa dum¹

Spis treci

Szanowni Czytelnicy,
W marcu obchodzimy 20-lecie
odzyskania Niepodleg³oci przez
nasz kraj. Przez dwa dziesiêciolecia wyros³o ju¿ nowe pokolenie
obywateli, którzy za spraw¹ swoich ojców mog¹ ¿yæ i wychowywaæ
siê w wolnym, demokratycznym
kraju. Uwolnienie Litwy spod w³adzy imperium sowieckiego, zapocz¹tkowa³o nowy etap w historii
naszego kraju. Litwa sta³a siê cz³onkiem Organizacji Paktu Pó³nocnoatlantyckiego (NATO) oraz Unii
Europejskiej. Dziêki temu zdobyte
zosta³y podstawowe cele polityki
miêdzynarodowej. Trudno siê z tymi
faktami nie zgodziæ. Mo¿na natomiast d³ugo dyskutowaæ, na temat
tego, co zosta³o osi¹gniête w polityce i gospodarce krajowej.
Czy ludzie, którzy 20 lat temu
walczyli o niepodleg³oæ swojej Ojczyzny, widzieli jej przysz³oæ tak¹,
jaka jest obecnie? W¹tpiê w to.
Nasza elita polityczna bardzo
powoli uczy siê dobrych manier europejskich. Nie, rzecz jasna, jeli
chodzi o stylowe garnitury, znajomoæ jêzyków obcych, piêkne przemówienia, to wszystko jest w porz¹dku. Gorzej z wartociami polityki europejskiej.
11 marca w Wilnie dosz³o do
marszu nacjonalistycznej grupy
m³odzie¿y, która na swój sposób
postanowi³a uczciæ wiêto pañstwowe. Ich sposobem sta³o siê wykrzykiwanie nacjonalistycznych
hase³ w stylu Litwa dla Litwinów!. Urz¹d Miasta Wilna wyda³

pozwolenie na nacjonalistyczny
marsz, organizowany przez konserwatywnego polityka Kazimierasa
Uokê. Z punktu widzenia prawnego
wszystko wygl¹da w porz¹dku, le
natomiast wygl¹da z punktu politycznego i moralnego.
Naszych polityków do moralnoci
musieli przywo³ywaæ ambasadorzy
krajów zachodnioeuropejskich oraz
organizacje ¿ydowskie. Czo³owi politycy litewscy jakby nie zauwa¿yli
skandalicznego i szkodliwego dla wizerunku kraju przemarszu nacjonalistów. Dla Europy to rzecz niebywa³a,
kiedy elita polityczna nie reaguje na
nacjonalistyczne ruchy. Oburzenie
marszem nacjonalistów, w kilka dni
po jego przeprowadzeniu, wypowiedzia³a tylko jedna partia litewska. Có¿,
dobrze, ¿e chocia¿ po kilku dniach, ale
dosz³o do jakiej reakcji.
Nasze osi¹gniêcia w ekonomice
równie¿ nie napawaj¹ dum¹. Co by
.
prezydent Dalia Grybauskaite nie
mówi³a o tym, ¿e Litwa wychodzi
z kryzysu, trudno w to uwierzyæ,
kiedy bezrobocie ronie z miesi¹ca
na miesi¹c, malej¹ pensje i emerytury. Ju¿ ponad pó³ miliona naszych
obywateli pracuje poza granicami
kraju. Irlandia i Anglia jest w stosunku do nich bardziej przychylna,
ni¿ w³asne pañstwo. M³odzie¿ litewska coraz czêciej wybiera studia na Zachodzie, a nie w kraju.
Robi¹ to tylko z tego powodu, ¿e
tam jest taniej ¿yæ i ³atwiej zdobyæ
pracê. Czy mo¿emy szczyciæ siê
takim osi¹gniêciem, ¿e m³odzie¿,
bêd¹ca przysz³oci¹ pañstwa, nie

widzi w swojej ojczynie perspektyw dla siebie. Nie o takiej wolnej
Litwie dla swoich dzieci marzyli
ich rodzice.
Dwie dekady lat niepodleg³oci, by³y pomylne dla rozwoju
organizacji spo³ecznych i pozarz¹dowych. One coraz czêciej i g³oniej próbuj¹ przywo³ywaæ elitê
polityczn¹ do rozwi¹zania g³ównych problemów kraju. Z roku na
rok ich pozycja powinna stawaæ
siê bardziej mocniejsza, co uzdrowi nasze spo³eczeñstwo, zmusi
polityków do s³u¿enia ludziom,
nie tylko podczas kampanii wyborczych. Obietnic s³yszymy ci¹gle du¿o, ale nie ka¿da z nich zostaje spe³niona.
Jubileusz odzyskania niepodleg³oci Litwy jest tak¿e mocno
zwi¹zany z odrodzeniem polskich
organizacji spo³eczno-kulturalnych. Jako mniejszoæ narodowa,
potrafilimy wiele osi¹gn¹æ w rozwoju kultury i owiaty polskiej na
Litwie. W du¿ym stopniu zawdziêczamy to historycznej decyzji Rady Najwy¿szej Republiki
Litewskiej z 11 marca 1990 roku.
To by³o pocz¹tkiem wszystkich naszych sukcesów. Nie wolno o tym
zapominaæ.
Andrzej Ko³osowski
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Ok³adka: fot. archiwum

KOMENTARZ

11 marca Litwa obchodzi³a 20. rocznicê odrodzenia Niepodleg³oci. Ka¿dy jubileusz daje pretekst do podsumowania wydarzeñ minionych lat. O odpowied na pytanie: Co znaczy byæ Polakiem w niepodleg³ej Litwie, jak winnimy oceniaæ swój dorobek w tym okresie?, poprosilimy Bogus³awa Gru¿ewskiego doktora nauk spo³ecznych, kierownika Litewskiego Instytutu Pracy i Badañ Socjalnych.

O

cena dwudziestolecia niepodleg³oci Pañstwa Litewskiego,
w kontekcie mniejszoci polskiej,
bior¹c pod uwagê ogóln¹ ocenê rozwoju sytuacji i mo¿liwoci tego okresu, jest bardzo pozytywna. W kontekcie poruszania siê, ale nie tylko w w¹skim tego s³owa znaczeniu, to znaczy
swobody przekraczania granic swego kraju, ale równie¿ poruszania siê
w kontekcie kulturowym, politycznym, naukowym i gospodarczym tego wszystkiego, na co siê sk³ada pe³nocenne ¿ycie osoby, mo¿emy siê cieszyæ absolutn¹ wolnoci¹.
Takich osi¹gniêæ mniejszoæ polska nie mia³a nigdy dot¹d. Najbardziej dobitnym przyk³adem, potwierdzaj¹cym moje stwierdzenia, mo¿e
s³u¿yæ fakt istnienia polskiej partii
politycznej - AWPL oraz jej zwyciêstwa na arenie politycznej, pocz¹wszy od wyborów na szczeblu lokalnym i koñcz¹c tym, ¿e my jako Polacy mielimy swego kandydata na prezydenta, z doskona³ym programem
oraz mocnym zapleczem politycznym i narodowym. Zawdziêczaj¹c
ogromnej mobilizacji Polaków z Wileñszczyzny, mamy swego bezporedniego reprezentanta w Parlamencie Europejskim. Nie by³oby to mo¿liwe bez warunków, które zapocz¹tkowa³ 11 marca 1990 roku.
Pozytywnie oceniam sytuacjê
i perspektywy naszej m³odzie¿y.
Jej osi¹gniêcia w nauce, sztuce, biznesie s¹ znakomite. Podzia³ na grupy socjalne istnieje w ka¿dym spo³eczeñstwie. Wiadomo, ¿e nie wszyscy maj¹ dzisiaj dobrze, ale to nie
dotyczy wy³¹cznie mniejszoci polskiej. Z ca³¹ odpowiedzialnoci¹
stwierdzam, ¿e poziom egzystencji
litewskich Polaków, w porównaniu

z ogólnokrajowym, jest wy¿szy.
Bior¹c pod uwagê trzy podstawowe czynniki: ekonomikê, ¿ycie spo³eczne i ¿ycie osobiste, pod k¹tem
wolnoci i mo¿liwoci deklarowania
polskoci, dwudziestolecie niepodleg³oci Litwy zas³uguje na wysok¹
ocenê. Nie mam w¹tpliwoci, ¿e takie same odczucia maj¹ ci wszyscy,
którzy potrafi¹ trzewo oceniæ i zrozumieæ zmiany, które zasz³y w tym
okresie. Zas³uga Polaków polega natomiast na tym, ¿e te 20 lat niepodleg³oci wykorzystali z maksymaln¹
korzyci¹ dla siebie i nie zaprzepacili najmniejszej szansy.
Podstawowym czynnikiem pozytywnych zmian, które zachodz¹
jest m³odzie¿ i jej aktywna integracja w ¿ycie spo³eczeñstwa litewskiego oraz lojalnoæ wobec Pañstwa Litewskiego. Fenomenem, z punktu widzenia nauki socjologicznej jest to, ¿e
integracja spo³eczeñstwa polskiego z litewskim wzrasta równolegle z pog³êbiaj¹cym siê procesem uwiadomienia
w³asnej to¿samoci narodowej Polaków. Realizuj¹c sw¹ polskoæ, poprzez
integracjê w ró¿norodnoæ struktur
pañstwowych, zwiêkszamy g³êbiê to¿samoci. Awansuj¹c zawodowo, politycznie i kulturalnie, porednio lub bezporednio, wcielamy w ¿ycie unijne
za³o¿enia polityki narodowociowej.
Oceniaj¹c stosunek Pañstwa Litewskiego do mniejszoci polskiej,
najbardziej niepokoj¹cym jest fakt
braku spójnoci, zrozumienia i zaufania. Opornoæ istnieje po obu stronach, ale je¿eli chodzi o z³agodzenie
napiêæ na linii silny - s³aby, jako
pierwszy d³oñ powinien wyci¹gn¹æ
silny. I tu mo¿na rzec, wysi³ek pañstwa jako strony  silnej, powinien
byæ znacznie wiêkszy.
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Szanse wykorzystane

Bogus³aw Gru¿ewski

Podstaw¹ do rozwi¹zania istniej¹cych problemów powinna byæ
kultura ducha i kultura zrozumienia. Niestety Pañstwu Litewskiemu podstaw tych brakuje, nie tylko w stosunkach z mniejszoci¹
polsk¹, ale te¿ z innymi grupami
interesów. Duch negatywu, w kwestii szacunku, dominuje nad duchem pozytywu.
Na Litwie zosta³ mocno utrwalony i nadal przeladuje nas kompleks
homo sovieticus, albo inaczej - podzia³ na bia³ych i czerwonych.
W pañstwie demokratycznym natomiast nie mo¿e byæ lepszych czy
gorszych, nie unikniony jest natomiast podzia³ na s³abszych i silniejszych. To silniejszy ponosi odpowiedzialnoæ za harmonizacjê stosunków i osi¹gniêcie spójnoci. Chocia¿by przyk³ad tablic z polskimi nazwami ulic, umieszczonych obok tablic litewskich w rejonie solecznickim i wileñskim. Pañstwo o wysokim poziomie demokracji, zezwalaj¹c na takie
tablice, mog³oby zrobiæ sobie ³adny
kapita³ polityczny. W³adze Litwy natomiast uparcie trwaj¹ w przekonaniu,
¿e umieszczanie tablic jest prób¹ podwa¿enia obowi¹zuj¹cego prawa. Podobne, drobne przyk³ady braku zaufania mo¿na mno¿yæ.
Na szczêcie wiêkszych napiêæ
i konfliktów nie mamy, ale lepiej byæ
jeszcze mo¿e i powinno byæ. Zachowuj¹c ró¿noæ i specyfikê narodowociow¹, powinnimy nabieraæ do siebie wzajemnego szacunku i zaufania,
a podstawowym elementem polityki
integracyjnej ma byæ chêæ wzajemnego wzbogacania, przejêcia tego, co
inna strona ma lepszego, a nie ograniczanie, b¹d przymuszanie.
Opracowa³a Bo¿ena Lenkiewicz
Marzec 2010
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AKTUALIA
Polacy walcz¹ o swoje prawa ju¿ od 15 lat

Obietnice bez pokrycia

O

prawo pisowni nazwisk w oryginale Polacy mieszkaj¹cy na
Litwie ubiegaj¹ siê od ponad 15 lat.
Szef rz¹du oznajmi³, ¿e kwestia ta
zostanie rozwi¹zana podczas wiosennej sesji parlamentu.
Sesja rozpoczê³a obrady 10 marca. 16 marca rano na stronie internetowej Sejmu pojawi³a siê informacja,
¿e tego dnia parlament rozpocznie
omawianie rz¹dowego projektu ustawy tak wa¿nej dla Polaków. Za parê
godzin zapis znikn¹³, co mia³o oznaczaæ, ¿e pos³owie wbrew wczeniejszym zapowiedziom, nie zabior¹ siê
do tej sprawy.
W opinii pos³ów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, takie zachowanie Sejmu wiadczy o braku woli
politycznej na Litwie, a deklaracje
w³adz s¹ jedynie zagrywkami.

PREZYDENT JEST ZA

Wprowadzenie oryginalnej pisowni nazwisk polskich na Litwie i litewskich w Polsce, przewiduje polsko litewski traktat z 1994 roku. Nawiasem mówi¹c, polscy Litwini posiadaj¹ prawo do oryginalnej pisowni
swych nazwisk i z niego korzystaj¹.
Natomiast litewscy Polacy ju¿ od
prawie 16 lat s³uchaj¹ zapewnieñ
urzêdników najwy¿szego szczebla,
¿e problem ten zostanie rozwi¹zany.
Jeszcze za prezydentury Valdasa
Adamkusa mawiano, ¿e nazwisko
jest w³asnoci¹ cz³owieka i nikt nie
ma prawa targn¹æ siê na tê w³asnoæ.
Tego samego zdania jest obecna pre.
zydent Dalia Grybauskaite. To, ¿e
pisownia nazwisk nie powinna staæ
na przeszkodzie litewsko - polskiej
przyjani strategicznej, powtarzali
jak mantrê kolejni litewscy premierzy i przewodnicz¹cy Sejmu. Ostatecznie pisowni nazwisk po polsku
w litewskich dokumentach nie sprzeciwia siê nawet bastion obrony jêzy-
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ka - Pañstwowa Komisja Jêzyka Litewskiego. Jej szefowa Irena Smeto.
niene twierdzi, ¿e nie mo¿e tu byæ
¿adnych kontrargumentów lingwistycznych i chodzi wy³¹cznie o decyzjê polityków. Tymczasem politycy chêtnie powo³uj¹ komisje, opracowuj¹ kolejne projekty ustawy, prowadz¹ konsultacje i grzecznie umiechaj¹ siê podczas spotkañ z polskimi
kolegami. S¹ równie¿ i tacy, którzy nie
owijaj¹ w bawe³nê. Pos³owie z radykalnego skrzyd³a rz¹dz¹cych obecnie
konserwatystów, na czele ze znanym
z antypolskich wypowiedzi Gintarasem Songail¹, postêpowy projekt rz¹du, który w pe³ni zadowala mniejszoæ polsk¹, okrelaj¹ mianem
zdrady, prób¹ zburzenia systemu
jêzyka litewskiego i asymilacji Litwinów. Warto przypomnieæ, ¿e 16
marca pod obrady Sejmu mia³y byæ
przedstawione dwa projekty pisowni nazwisk - rz¹dowy, który zadowala Polaków i pos³a Songaily, który jak
siê ³atwo domyliæ nie ma nic wspólnego z naszymi d¹¿eniami.

CZEKAJ¥C
NA ORZECZENIE

Dyskusja o pisowni nazwisk wysz³a ju¿ poza granice Wilna i Warszawy. W ubieg³ym roku poparcie
dla d¹¿enia litewskich Polaków
wyrazi³ Knut Vollebaek, komisarz
ds. mniejszoci narodowych Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie. Swe zastrze¿enia, odnonie naszych problemów przes³a³
Thomas Hammarberg, komisarz
praw cz³owieka Rady Europy. Trafi³y one do premiera Andriusa Kubiliusa i przewodnicz¹cej Sejmu Ire.
ny Degutiene. Ponadto w Europejskim Trybunale Sprawiedliwoci
w Luksemburgu zakoñczy³ siê pisemny etap postêpowania w sprawie pisowni polskich nazwisk na
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W po³owie lutego premier Andrius Kubilius owiadczy³, ¿e dzisiejsze realia wymagaj¹ od Litwy przyjêcia ustawy, zezwalaj¹cej na
zapis w paszportach litewskich imienia i nazwiska nie tylko w jêzyku litewskim, lecz tak¿e w innych jêzykach opartych na alfabecie
³aciñskim, m.in. po polsku.
Litwie. Orzeczenie Trybuna³u jest
spodziewane w ci¹gu najbli¿szych
miesiêcy i mo¿e mieæ wp³yw na to,
czy na Litwie zostanie ostatecznie
zalegalizowana oryginalna pisownia nazwisk.
Wydaje siê jednak, ¿e litewscy
politycy s¹ g³usi na apele, a przychylny dla nas projekt pisowni nazwisk
dalej bêdzie kurzy³ siê w szufladzie.
I nic nam do tego, ¿e w s¹siedniej szufladzie, kurzem siê pokrywa równie¿
antypolski projekt pos³a Songaily.

FEMINISTKI TAK, POLACY - NIE

Na zakoñczenie warto przypomnieæ o metamorfozach, które zachodz¹ w pisowni nazwisk Litwinów. Otó¿ litewskie feministki bez
wiêkszego zachodu zdoby³y prawo
rezygnacji z koñcówki wskazuj¹cej
na stan cywilny kobiety. Mê¿atki
mog¹ rezygnowaæ z koñcówki .
.
iene, na rzecz neutralnej - e (np.
.
.
Miliene - Mile). Modernistyczne
zmiany wyj¹tkowej i archaicznej
tradycji, której nie mia³y inne narody, nie wywo³a³y oburzenia obroñców jêzyka litewskiego.
Od ubieg³ego roku, na mocy
uchwa³y rz¹du, Litwini mog¹ korzystaæ z mo¿liwoci skrócenia i zlitewszczenia swego nazwiska, poprzez rezygnacjê z przyrostków
s³owiañskiego b¹d germañskiego
pochodzenia - evièius, -avièius auskas, -eckas. W ten sposób
imaevièius mo¿e zostaæ imaiusem, Jankevièius - Jankusem.
Pozwolenia na zlitewszczanie nazwiska wydaje siê wszystkim chêtnym. Jako siê jednak Litwinom
do tego novum nie spieszy. Z
mo¿liwoci zmiany nazwiska, od
jesieni ubieg³ego roku, skorzysta³y zaledwie 22 osoby.
Bo¿ena Lenkiewicz

SYLWETKA
Irena Alina A³adowicz pamiêta przedwojenn¹ Wileñszczyznê, do dzi nosi j¹ w sercu
Rodzina mojej mamy z dziada pradziada mieszka³a w Rudnikach. Ojciec mój, Roman Gurda, pochodzi³ z Zawiercia, które
dzi le¿y w granicach województwa l¹skiego. Maj¹c 17 lat
wst¹pi³ do wojska, by³ w Legionach. Po pierwszej wojnie wiatowej wst¹pi³ na s³u¿bê do policji. Zosta³ skierowany na Wileñszczyznê. W Rudnikach by³
posterunek policyjny, tata zosta³ tam oddelegowany z Wilna
na kilka dni i w³anie w Rudnikach pozna³ moj¹ mamê  Mariê Szeszkowsk¹  wspomina
Irena Alina A³adowicz.

Moje Rudniki

od zawsze s¹ polskie

osiem lat po lubie Marii
i Romana, w 1930 roku na
wiat przysz³a córka Irena Alina.
Rodzice wynajmowali mieszkanie
przy ulicy niegowej w Wilnie. Ma³a
Irena chodzi³a do szko³y przy ulicy Raduñskiej. W 1936 roku ojciec kupi³ w
Rudnikach 4 hektary ziemi i zacz¹³
budowaæ dom. Zd¹¿y³ wystawiæ
zr¹b, nakryæ dach, wstawiæ drzwi,
okna i piece. Wtedy wybuch³a wojna.

PO¯EGNANIE Z OJCEM
- 16 wrzenia w Wilnie po¿egna³am siê z ojcem, który wkrótce zosta³ internowany. Po mnie i po mamê
przyjecha³ wujek. Dobytek zapakowalimy na dwie furmanki i wujek
zabra³ nas do Rudnik. Zamieszka³ymy w niewykoñczonym domu.
Ojca w 1940 roku wywieli do
Zwi¹zku Sowieckiego. Na kilka lat
lad po nim zagin¹³. Pierwszy list
przyszed³ do nas z Murmañskiej
ob³asti. Donosi³, ¿e ¿yje  opowiada pani Irena.
Niestety wojna rozdzieli³a ma³¿onków ju¿ na zawsze. Choæ prze¿yli wojnê, to ju¿ nigdy wiêcej nie
spotkali siê. W 1947 roku córka
otrzyma³a list od taty, który zosta³
wys³any z Anglii. Wyjania³ w nim,
¿e po podpisaniu Uk³adu Sikorski Majski (30 lipca 1941 roku), trafi³
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do armii genera³a. Przeby³ drogê od
Murmañska poprzez Bliski Wschód,
Monte Cassino, W³ochy na Wyspy
Brytyjskie. W dwa lata po wojnie
przyjecha³ do Polski.
- Tato do Wilna wróciæ nie zaryzykowa³, jego ¿yciorys nie pasowa³
do tutejszych realiów. Mama za nie
odwa¿y³a siê ubiegaæ o wyjazd do
Polski. Ojciec zmar³ w Wa³brzychu
 wspomina pani Irena. Podczas
okupacji Irenka najpierw uczy³a siê
w szkole w Rudnikach, a nastêpnie uczestniczy³a w tajnych kompletach, które by³y organizowane
w domu pani Fabianowej.
- Wojna wojn¹, a m³odoæ te¿ ma
swoje prawa. Podczas okupacji by³y
te¿ zabawy, tylko ubrania by³o brak.
Spódnice nosi³ymy samodzia³owe,
a na nogi zak³ada³ymy drewniaki
- k³umpie, nieraz bardzo misternie
i fantazyjnie wykonane, ozdobione
paskami z jakiego kapelusza 
wspomina pani Irena.
W 1946 roku rozpoczê³a siê tak

zwana repatriacja do Polski. Mama
pani Ireny postanowi³a nie wyje¿d¿aæ. Nie mia³y tam ju¿ nikogo
bliskiego. Kolega, który pracowa³ w
kancelarii w Lespromchozie wyjecha³, a pani Irena zajê³a jego miejsce. Mia³a wtedy 16 lat. Bardzo
szybko nauczy³a siê pisaæ po rosyjsku. Powierzyli jej nawet ksiêgowoæ. Zaczê³a zarabiaæ pieni¹dze.
- W 1947 roku w Rudnikach
otwarto szko³ê pocz¹tkow¹ i zaproponowano mi pracê, ale pod warunkiem, ¿e pojadê na kursy nauczycielskie. Niestety mama nie zgodzi³a siê
na to  opowiada pani Irena.
W 1952 roku pani Irena wysz³a
za m¹¿. Wspólnie z ma³¿onkiem
prowadzili gospodarstwo, na ko³choz nigdy nie zgodzili siê. Pracowali te¿ w Wilnie na budowie,
w lenictwie i tartaku. Z Rudnik nigdy nie wyjechali.

DIETKA, ETOT GOROD STOIT
NA KOSTIACH POLIAKOW
W 1963 roku urodzi³a siê córka
Krystyna. Wychowywana w duchu
polskich tradycji, jako nastolatka zbyt
mocno do serca wziê³a to, co przekazywa³a jej ówczesna propaganda.
- Córka w szkole uczy³a siê celuj¹co. By³a pionierk¹, komsomo³k¹. Dzieciñstwo mia³a doæ beztroskie. Wierzy³a w to, co partia komunistyczna im obiecywa³a. Jak
ka¿da nastolatka mia³a ideê, w któr¹
wierzy³a. Na ka¿dym kroku s³ysza³a o zasadzie, i¿ cz³owiek cz³owiekowi bratem, o przyjani narodów,
internacjonalizmie, wietlanej przysz³oci komunizmu. Deklamowa³a
wiersze o Leninie, o ,,Rodinie.
Przechwala³a siê coraz nowymi ,,pocziotnymi gramotami za aktywn¹
Marzec 2010
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SYLWETKA
W 1990 roku urodzi³ siê im wnuk,
a pani Irena mia³a szanse pojechaæ
do Katynia. Przywioz³a ze sob¹ garæ
ziemi. Wtedy wraz z mê¿em postanowili postawiæ w Rudnikach krzy¿
Ofiarom Katynia.
- Ten krzy¿ ufundowa³am miêdzy
innymi ku czci i pamiêci oficera rezerwy W³odzimierza Kasprzykowskiego, nauczyciela z Rudnik, którego nazwisko znalaz³o siê na licie
straconych w Katyniu, ale nie tylko. Ten krzy¿ stan¹³ te¿ dla mojej
córki i takich jak ona, którym Chatyñ z Katyniem siê myli, ¿eby pamiêtali  podkrela pani Irena.

FOT. ARCHIWUM

PROPAGANDA
NIE ZMA¯E PAMIÊCI

dzia³alnoæ w komsomole. Nie zabranialimy jej anga¿owaæ siê w
ruch partyjno-m³odzie¿owy, ale te¿
nie cieszy³o nas to. W domu jednak
mielimy zasadê, nie rozmawialimy nigdy po rosyjsku. Dosyæ czêsto opowiadalimy córce o Katyniu,
o mordach na oficerach Armii Krajowej, o Ostaszkowie, lecz ona nas
nie chcia³a s³uchaæ. Katyñ myli³a
z Chatyniem, wiosk¹ na Bia³orusi
wymordowan¹ przez Niemców.
Zda³a maturê i ukoñczy³a technikum
³¹cznoci, a na sta¿ dosta³a siê do
wagonów  ambulansów pocztowych, które jedzi³y do Leningradu,
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Ostaszkowa, wtedy ju¿ piêknego kurortu. Na szczêcie córka spotka³a
tam pewnego starca, któremu przywozi³a chleb z Wilna. Mówiê na
szczêcie, bo on Rosjanin opowiedzia³ jej o horrorze, jaki siê dzia³
w Ostaszkowie, jak strzelali w ty³ g³owy, o jêkach t³umi¹cych siê z przysypanych rowów wie¿o rozstrzelanych cia³ i jednym zdaniem: ,,Dietka, etot gorod stoit na kostiach Poliakow, eto nie kurort eto kladbeszczie zmieni³ jej wiatopogl¹d, który my z mê¿em próbowalimy zmieniaæ przez ca³e ¿ycie  opowiada
pani Irena.

Na emeryturê z mê¿em przeszli
jednoczenie. Odzyskali ojcowiznê, wiêc ¿eby nie le¿a³a od³ogiem,
podjêli siê pracy na malutkim gospodarstwie.
- Mielimy krowê, winiaków
i klacz Maszkê. I tak sobie dorabialimy, a¿ zdrowie zaczê³o
szwankowaæ. M¹¿ odszed³ w 2005
roku w wieku lat 75. Pozby³am siê
gospodarki, Maszkê odda³am do dobrego gospodarza  mówi pani Irena.
Dzi Irena Alina A³adowicz ma
80 lat i nie zwa¿aj¹c na to, ¿e prze¿y³a kilka w³adz i ustrojów, zaborów i aneksji, aktywnie dzia³a
w rudnickim kole Zwi¹zku Polaków na Litwie. Zachodz¹ce przemiany odcisnê³y swoje piêtno na
ka¿dej rodzinie rudnickiej, a jednak
wbrew wszystkim narzucanym tendencjom, Rudniki zawsze pozostawa³y polskie.
- Chocia¿ w³adza stara³a siê
zmazaæ pamiêæ o naszych przodkach, na przyk³ad w ten sposób, ¿e
nie mówi³o siê o Katyniu, to jednak w mojej rodzinie zawsze pamiêtalimy o tych, których zamordowano nie tylko tam. Cieszê siê,
¿e moja córka i wnuk s¹ tak samo
dumni z tego, ¿e s¹ Polakami i ¿e
¿adna propaganda nie zmieni tego
 doda³a pani Irena.
Katarzyna Biersztañska

ZPL
W rejonie soleczniczkim dzia³a 46 kó³ Zwi¹zku Polaków na Litwie. Prezentujemy now¹ rubrykê,
w której bêdziemy zapoznawaæ Czytelnika z dzia³alnoci¹ kó³ oraz ludmi, którzy zaanga¿owali
siê w pracê kulturaln¹ i owiatow¹ na rzecz polskoci.

Ich wrogiem jest samotnoæ
ie Jurgielany jest po³o¿ona
w odleg³oci oko³o 5 kilometrów od Dziewieniszek. W tej malowniczej miejscowoci mieszka
oko³o 100 osób. Jurgielañskie ko³o
Zwi¹zku Polaków na Litwie powsta³o w 1994 roku.
Jego pierwszym prezesem by³
Wiktor Okuszko, nauczyciel geografii w ówczesnej szkole podstawowej. Trzon ko³a stanowili nauczyciele i uczniowie klas starszych. Ludzie ci kierowali siê potrzeb¹ zachowania polskoci, tradycji, kultury i chêci¹ dzia³ania na
rzecz swej ma³ej wspólnoty.
Od 2004 roku prezesem ko³a w
Jurgielanach jest Lena Bicic. Dzi
dzia³a w nim 15 cz³onków. Seniorkami zwi¹zku s¹: Wac³awa Moroz
i Doneta Borowska. Za namow¹
pani Wac³awy, do ¿ycia spo³ecznego
zaanga¿owali siê jej córka z mê¿em,
pañstwo Galina i Grigorijus Malukasowie. Za przyk³adem pani Donety,
do ko³a przy³¹czyli siê te¿ syn i synowa - Ewa i Ryszard Borowscy.
- Dzia³amy po to, by polskoæ
trwa³a na tym terenie - mówi Lena
Bicic. - Niektórzy cz³onkowie naszego ko³a s¹ po szko³ach z rosyjskim, b¹d litewskim jêzykiem nauczania. Ich dzieci chodz¹ dzisiaj
do szkó³ki w Jurgielanach, która
jest fili¹ polskiej szko³y im. Mickiewicza w Dziewieniszkach. S¹dzê, ¿e jest to byæ mo¿e poredni,
ale efekt naszej dzia³alnoci.
Cz³onkowie ko³a, to ludzie w wieku rednim i starszym. M³odzie¿ z Jurgielan uczêszcza do szko³y w Dziewieniszkach i dzia³a w tamtejszym kole.
- Wcale nie jestemy zazdroni
o swój narybek. Przecie¿ najbardziej
istotne jest to, ¿e m³odzi siê anga¿uj¹ i nie takie wa¿ne jest to, do jakiego ko³a nale¿¹  dodaje pani prezes.
ZPL-owcy z Jurgielan uczest-

FOT. ARCHIWUM

W

Spotkanie op³atkowe ko³a

nicz¹ w imprezach organizowanych
w gminie i orodku rejonowym, w zapustach, do¿ynkach, festiwalach. Nie
szczêdz¹ te¿ wysi³ku, by co siê
dzia³o w ich rodzinnej miejscowoci. Z inicjatywy ko³a s¹ obchodzone Dzieñ Matki, Dzieñ Babci, odbywaj¹ siê spotkania op³atkowe, integracyjne majówki, na które s¹ zapraszani wszyscy chêtni mieszkañcy wsi i okolicy.
Cz³onkowie ko³a aktywnie
wspó³pracuj¹ z kolegami z Dziewieniszek, Milkun i Szarkojæ. Czêstymi goæmi w Jurgielanach s¹ rodacy z powiatu radomskiego w Polsce.
- Bardzo cieszymy siê z tych wizyt. Takie spotkania to nie prowizorka. Czujemy siê dziêki temu bardzo
dowartociowani. Z kolei nasi przyjaciele z Polski przyznaj¹, ¿e pobieraj¹ od nas lekcje patriotyzmu i jest
to najlepsza ocena naszej dzia³alnoci - mówi Lena Bicic.
Niestety kryzys zbiera swoje
¿niwo. Wiele osób straci³o pracê.
Mieszkañcy Jurgielan nie stanowi¹
tu wyj¹tku. Pani Lena jest przekonana, ¿e to w³anie dzia³alnoæ spo³eczna dodaje otuchy bezrobotnym

ZPL-owcom, jest lekarstwem na
wykluczenie.
- Najwiêkszym wrogiem cz³owieka jest samotnoæ. My jestemy
razem, jestemy jedn¹ rodzin¹. Jak
ka¿da rodzina, cieszymy siê ze
swych osi¹gniêæ i wspólnie prze¿ywamy niepowodzenia - twierdzi
pani prezes.
W najbli¿szych planach ko³a jest
udzia³ w ogólnokrajowej akcji
sprz¹tania wiata Darom 2010,
która odbêdzie siê 17 kwietnia. Natomiast ju¿ latem mê¿czyni z ko³a
zabior¹ siê do prac remontowych.
Oddzia³ ZPL w rejonie solecznickim zamierza sfinansowaæ zakup
materia³ów na remont jednej z klas
w by³ej szkole podstawowej na potrzeby ko³a. wietlica ZPL w Jurgielanach bêdzie miejscem spotkañ nie
tylko cz³onków zwi¹zku, ale te¿
ogniskiem kultury i tradycji.
W kole ZPL w Jurgielanach dzia³aj¹ równie¿ Irena Babravicziene,
Irena Surudo, Gra¿yna ¯uriene,
Olga Michalkiewicz, Oksana Krupiczowicz, Jurgis Piaseckas, Tatjana, Józef i Andrzej ¯urowie.
Bo¿ena Lenkiewicz
Marzec 2010
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AKTUALIA

Przegl¹d wydarzeñ  marzec
4 W dniach 28 lutego  2 mar-

ca Andrzej Andruszkiewicz, wicemer
rejonu solecznickiego wraz z delegacj¹ starostów na zaproszenie marsza³ka województwa opolskiego Józefa Sebesty goci³ w Opolu. Wizyta odby³a siê z inicjatywy Opolskiego Oddzia³u Stowarzyszenia
Wspólnota Polska. Podczas spotkania z w³adzami województwa
omówione zosta³y plany dalszej
wspó³pracy. Opolanie maj¹ konkretne propozycje z zakresu rozwijania kontaktów w dziedzinie
owiaty i kultury. W³adze województwa opolskiego zaprosi³y na
kolonie letnie 30-osobow¹ grupê
dzieci i m³odzie¿y z rejonu solecznickiego, sfinansuj¹ te¿ pobyt zespo³ów
Solczanie i Turgielanka na letnich
imprezach kulturalnych w Polsce.
Podczas spotkania z marsza³kiem województwa opolskiego Józefem Sebest¹ i przedstawicielami opolskich
gmin dyskutowano o wspó³pracy na
szczeblu gmin. Gminy turgielska, jaszuñska i butrymañska nawi¹¿¹ kontakty z gminami w Polsce. W Opolskim Orodku Doradztwa Rolniczego w £osiowie dyskutowano równie¿ o formach pomocy merytorycznej dla rolników. Samorz¹d rejonu
solecznickiego podpisze z województwem opolskim oficjalne porozumienie o wspó³pracy.

4 2 marca w Gimnazjum im.
Jana niadeckiego w Solecznikach
odby³a siê uroczystoæ z okazji og³oszenia w rejonie solecznickim Aktu
Intronizacji Chrystusa Króla. Nauczycielki £ucja Dudojæ i Beata

Soleczniki

8

.
Mockiene przybli¿y³y uczniom ideê
intronizacji, odmówiono modlitwê
do Chrystusa Króla, a ks. Marek
G³adki powiêci³ krzy¿e i obrazy,
które zosta³y zawieszone w klasach.
Kap³an udzieli³ te¿ uczniom i nauczycielom b³ogos³awieñstwa.

4 W dniach 6-7 marca delega-

cja samorz¹du rejonu solecznickiego uczestniczy³a w obchodach
15-lecia dzia³alnoci Lubuskiego
Oddzia³u Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Gorzowie Wielkopolskim, który od pocz¹tku opiekuje siê
placówkami owiatowymi. Szczególn¹ opiek¹ otacza Gimnazjum im.
Jana niadeckiego w Solecznikach,
organizuj¹c dla uczniów wyjazdy
edukacyjne i wypoczynkowe. Obecni na obchodach przedstawiciele samorz¹du oraz szko³y z³o¿yli na rêce
Zdzis³awa Czubakowskiego, prezesa Lubuskiego Oddzia³u Wspólnoty Polskiej podziêkowania za wieloletni¹ wspó³pracê i pomoc.

4 W dniach 9-10 marca Zdzis³aw Palewicz, mer rejonu solecznickiego odwiedzi³ powiat radomski. Z powiatem radomskim rejon
³¹czy kilkuletnia wspó³praca, polegaj¹ca nie tylko na deklaracjach,
czy kontaktach w³adz, jest to wspó³praca maj¹ca wymierne korzyci.
Powiat radomski opiekuje siê gmin¹
Dziewieniszki. Krzysztof Górak, zastêpca starosty powiatu jest czêstym
gociem w Dziewieniszkach, przywozi paczki ¿ywnociowe dla
mieszkañców, organizuje wypoczynek letni dla uczniów polskich szkó³.
Dziêki wyjazdom do Polski m³odzie¿ poznaje kulturê i historiê, szlifuje jêzyk. Podczas spotkania z w³adzami zaprzyjanionego powiatu radomskiego mer Zdzis³aw Palewicz
podziêkowa³ za pomoc. Zarazem zaznaczy³, ¿e oprócz wymiany kulturalnej potrzeba jest pomoc gospodarcza, np. poprzez zak³adanie przez

polskich przedsiêbiorców firm w rejonie solecznickim.
Mer rejonu solecznickiego spotka³ siê te¿ w Warszawie z Maciejem P³a¿yñskim, prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

4 11 marca w rejonie solecznickim, zarówno w orodku rejonowym i mniejszych miejscowociach odby³y siê uroczystoci z okazji 20-lecia Odrodzenia Niepodleg³oci Pañstwa Litewskiego. W solecznickim kociele pw. w. Piotra
zosta³a odprawiona Msza w., nastêpnie w centrum kultury odby³a
siê uroczysta akademia i koncert
Odezwij siê w mojej pieni. Wyst¹pili wykonawcy operowi, trio instrumentalne, tancerze Katerina
Voropaj i Vladimir uko. Na program koncertu sk³ada³y siê tango,

fokstroty, walce, pieni neapolitañskie, popularne utwory z musicali
i filmów, piosenki litewskich kompozytorów. Spotkanie z okazji wiêta pañstwowego z odczytem o tematyce historycznej oraz wystaw¹
prac uczniów odby³o siê w Turgielach, w Dziewieniszkach mo¿na
by³o zobaczyæ koncert uczniów
szko³y Ryto, a w Janczunach 
uczniów janczuñskiej i butrymañskiej
szkó³. W orodku kultury w Bia³ej
Wace wyst¹pi³ zespó³ Ale Va z kowieñskiego Gimnazjum Jezuitów,
w Ejszyszkach zespó³ wokalny
Vita antiqua z Wilna oraz Rugia.
veide. W jaszuñskim orodku kultury otwarta zosta³a wystawa wystawa obrazów, a w Gierwiszkach
wyst¹pi³y miejscowe zespo³y.

AKTUALIA
4 Ok 16 tys. litów przyzna³ samorz¹d ze swego bud¿etu na dzia³alnoæ programow¹ Towarzystwa
Gimnastycznego Sokó³. W roku
2010 na programy sportowe z kasy
rejonowej przypad³o 79 tys. litów.
Bêd¹ wspierane kluby sportowe oraz
poszczególne przedsiêwziêcia sportowe organizowane przez szko³y,
przedszkola, kluby.

od 19 do 20 marca, odwiedzi³a Dom
Dziecka w Solecznikach, Gimnazjum
im. Jana niadeckiego, spotka³a siê
z merem rejonu. Jak co roku mieszkañcy polskiej gminy zebrali rodki
czystoci, sprzêt sportowy, s³odycze,
które trafi³y do szko³y, domu dziecka
i parafii jaszuñskiej. Taka wielkanocna tradycja liczy ju¿ 10 lat.

4 W dniach od 17 do 19 marca
w Orodku Rekreacyjnym Trasalis
w Trokach odby³a siê XXI Olimpiada
Jêzyka Pañstwowego. Wziêli w niej
udzia³ uczniowie szkó³ nielitewskich
z ca³ego kraju, w tym z rejonu solecznickiego. Elwira Timachowicz,
uczennica Gimnazjum w Ejszyszkach zdoby³a dyplom drugiego
stopnia. Gra¿yna Rutkiewicz ze
szk. redniej im. Elizy Orzeszkowej w Bia³ej Wace otrzyma³a wyró¿nienie za pracê pisemn¹.

przygotowuje siê do obchodów 60-lecia miasteczka. Dzieci ucz¹ siê piosenek i tañców, które przedstawi¹ podczas uroczystoci galowej. Podczas
koncertu wyst¹pi¹ w nowych strojach.
rodki na uszycie polskich strojów
ludowych wy³o¿y³ Solecznicki Oddzia³ ZPL, uszy³y je wychowawczynie i pracowniczki przedszkola.

4 W okresie przedwi¹tecznym

do rejonu dotar³y dary dla placówek owiatowych oraz niezamo¿nych mieszkañców z zaprzyjanionych
gmin w Polsce. 18 marca w Kolenikach goszczono przyjació³ z Bydgoszczy: Lecha Ró¿yckiego, dyrektora
generalnego przedsiêbiorstwa wielobran¿owego LECH oraz przedstawicieli Rotary Club Bydgoszcz.
Za ich spraw¹ do Szko³y redniej
im. Ludwika Narbutta w Kolenikach dotar³ transport z materia³ami budowlanymi, ksi¹¿kami oraz
s³odyczami.

4 Transport z gminy Tarnowo
Podgórne dostarczy³ zastêpca przewodnicz¹cego Rady gminy Wojciech
Janczewski, który jest równie¿ prezesem Stowarzyszenia Dar Serc. Delegacja przebywa³a w rejonie w dniach

4 Przedszkole w Bia³ej Wace

4 W dniach 29-31 marca w Solecznikach podejmowano przyjació³
ze Wschowy na czele z Krzysztofem
Grabk¹, burmistrzem miasta i gminy. Podczas spotkania z w³adzami
rejonu omawiano kierunki dalszej
wspó³pracy, w tym konkretne poczynania skierowane na nawi¹zanie
kontaktów pomiêdzy m³odzie¿¹ oraz
wymianê dowiadczeñ. 40-osobowa
grupa dzieci z rejonu solecznickiego zosta³a zaproszona na kolonie
letnie w Polsce, na Litwê natomiast
przyjedzie grupa dzieci i m³odzie¿y
ze Wschowy. Z kolei zespó³ Ejszyszczanie wemie udzia³ w festiwalu muzycznym we Wschowie.
Strona polska zadeklarowa³a sfinansowanie tych wyjazdów.
4 31 marca rejon solecznicki
odwiedzi³ Simon Butt, ambasador
Wielkiej Brytanii na Litwie. W Jaszunach goæ zawita³ do starostwa,
zwiedzi³ pa³ac Baliñskich i spó³kê
Olkusjana. Mia³ spotkanie w Solecznikach w samorz¹dzie z merem
i kierownikami wydzia³ów. Spotka³
siê równie¿ z m³odzie¿¹ w Gimnazjum im. Jana niadeckiego, w Szkole Sztuk Piêknych im. Stanis³awa
Moniuszki i w Gimnazjum im. Stanislovasa Rapalionisa w Ejszyszkach. Ambasador zaznaczy³, ¿e jest

w rejonie po raz kolejny, lubi tu bywaæ, równie¿ prywatnie. Pierwsza
wizyta mia³a miejsce dwa lata temu,
by³ wówczas w grupie ambasadorów w ramach wizyty zorganizowanej przez MSZ w celu zapoznania
siê z problemami strefy przygranicznej. Odt¹d zachwyci³a go wielokulturowoæ regionu, jego kultura. W trakcie prywatnych wyjazdów dyplomata odwiedza historyczne miejscowoci rejonu, takie jak Turgiele, Jaszuny czy Dziewieniszki.

4 Butrymañska szko³a rednia
im. Anny Krepsztul przygotowuje
siê do jubileuszu 100 -lecia. Historia
szko³y jest niezmiernie bogata, a jej
najlepsz¹ wizytówk¹ s¹ absolwenci:
Józef Kwiatkowski, prezes Macierzy Szkolnej, Zdzis³aw Palewicz,
mer rejonu solecznickiego, Józef
Rybak, wicedyrektor administracji
samorz¹du solecznickiego, by³y
mer. Obecnie szko³a ma 200
uczniów, oprócz g³ównego budynku w Butrymañcach ma te¿ dwa oddzia³y. W Gierwiszkach ucz¹ siê
przedszkolaki, w Janczunach klasy
pocz¹tkowe. Tak jak w wielu miejscowociach na Wileñszczynie,
szko³a jest lokalnym orodkiem kultury. Obchody jubileuszu 100-lecia,
ze wzglêdu na trwaj¹cy obecnie
w szkole remont, odbêd¹ siê jesieni¹. Szko³a zwraca siê do swoich absolwentów z ogromn¹ prob¹ o wype³nienie miniankiety oraz wziêcie
udzia³u w konkursie plastyczno poetyckim na temat ,, My i szko³a.
Wiêcej informacji na www.butrimonys.salcininkai.lm.lt, mailowo
szkbutr@email.lt lub pod numerem
telefonu (8 - 380) 4 56 71.
Opr. Barbara Sosno
Marzec 2010
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WYDARZENIA
Przygotowania do obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

Polska i Litwa, znów wspólnie

Piotr ¯uchowski i Vytautas Umbrasas podpisuj¹ list intencyjny

Rozpoczynaj¹c organizacjê
obchodów 600. rocznicy bitwy
pod Grunwaldem, wspólnie ze
stron¹ litewsk¹ postanowilimy,
¿e bêdziemy spotykaæ siê co dwa
miesi¹ce, aby ca³a realizacja
przebiega³a jeszcze sprawniej 
mówi Piotr ¯uchowski, pe³nomocnik polskiego rz¹du i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
15 marca w Muzeum Narodowym w Warszawie, Piotr ¯uchowski oraz Vytautas Umbrasas, wiceminister ochrony kraju Republiki
Litewskiej, podpisali list intencyjny w sprawie wspólnej organizacji
obchodów rocznicy bitwy na polach
Grunwaldu. Porozumienie zak³ada
wspó³pracê w zakresie dzia³añ informacyjnych oraz wspólnej kampanii promocyjnej i najwa¿niejszych
projektów kulturalnych. Istotnym
elementem porozumienia jest
wspólne logo obchodów, przygotowane w dwóch wersjach jêzykowych oraz strona internetowa
www.grunwald600.pl.
 Na stronie internetowej bêd¹
prezentowane uroczystoci rocznicowe w Polsce i na Litwie, co istotne, jest ona przygotowana w kilku jêzykach: po polsku, litewsku, bia³orusku, ukraiñsku, angielsku i niemiecku  dodaje Piotr ¯uchowski. Najwa¿-
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niejsze uroczystoci odbêd¹ siê 15 lipca 2010 roku na Polach Grunwaldzkich, gdzie przybêd¹ równie¿ g³owy
pañstw Litwy i Polski oraz zaproszeni prezydenci Ukrainy, Mo³dawii, Czech, S³owacji i Wêgier.
 Niestety ze strony niemieckiej
nie by³o zbyt wielkiego entuzjazmu, aby wzi¹æ udzia³ w obchodach
600-lecia bitwy  przyznaje sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.  Dzi
trzeba po prostu pokazaæ jak Europa rodkowo-Wschodnia potrafi siê
zjednoczyæ w wielk¹ si³ê.  Kulminacyjnym punktem programu bêdzie
inscenizacja bitwy pod Grunwaldem, gdzie po raz pierwszy rolê
Witolda Wielkiego zagra rodowity
Litwin  dodaje Vytautas Umbrasas.
Organizatorzy litewskich obchodów 600. rocznicy bitwy równie¿
przygotowuj¹ wiele imprez na terenie Litwy.
 Rz¹d Republiki Litewskiej ju¿
og³osi³ program jubileuszowy. Jego
g³ównym celem jest pielêgnacja pamiêci o bitwie pod Grunwaldem,
poszukiwanie nowych sposobów na
podkrelenie sensu i znaczenia tego
wydarzenia w spo³eczeñstwie litewskim oraz rozwa¿anie wspólnej
przysz³oci z innymi krajami regionu  podkrela wiceminister ochrony kraju Republiki Litewskiej.

W programie przewidziano organizacjê imprez, przedstawiaj¹cych
historiê Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, dziedzictwo wojenne, tradycje dyplomacji, uwiecznienie pamiêci o bitwie pod Grunwaldem
oraz podkrelenie jej wagi w rozwoju pañstwowoci Litwy.
W ramach litewskich obchodów
600-lecia bitwy, 5 maja w Wilnie,
w parku Vingis odbêdzie siê wiêto Wojska i Spo³eczeñstwa. Na
¿ywo bêdzie mo¿na zobaczyæ
wspó³czesne wojsko, ¿o³nierzy, broñ
i technikê wojskow¹, a tak¿e przenieæ siê w przesz³oæ historyczn¹.
Pozwoli to znaleæ siê w czasach
bitwy pod Grunwaldem i zobaczyæ,
jak konny oddzia³ rycerzy litewskich
przygotowuje siê do podró¿y na pole
bitwy oraz sam¹ walkê. Oprócz tego
w drugim kwartale tego roku Bank
Litewski ma zamiar wprowadziæ do
obiegu trzy z³ote monety kolekcjonerskie o wartoci 500 litów, srebrn¹
o wartoci 50 litów oraz obiegow¹.
Przewiduje siê te¿ wprowadzenie od
3 lipca jubileuszowego znaczka
pocztowego, odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja: algirisGrunwald-Tannenberg 1410: wojna
i pokój w pónym redniowieczu
oraz ró¿ne wystawy, ekspozycje,
lekcje i zawody.
Katarzyna Biersztañska

OWIATA

W

FOT. PAWE£ STEFANOWICZ

dniach 15-16 marca w Bujwidzkiej Szkole redniej (rejon wileñski) odby³a siê XXI
Olimpiada Literatury i Jêzyka Polskiego. W konkursie wziê³o udzia³
40 uczniów z Wilna, rejonów wileñskiego, solecznickiego, trockiego
i wiêciañskiego. Rejon solecznicki reprezentowa³y zwyciê¿czynie
eliminacji rejonowych: El¿bieta
Aleksandrowicz i Weronika Budrewicz z Jaszuñskiej Szko³y redniej
im. M. Baliñskiego, Eliza Paszkiewicz z Turgielskiej Szko³y redniej
im. P. K. Brzostowskiego, Jolanta
Kury³o z Gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach i Barbara Waskiewicz z Gimnazjum w Ejszyszkach. Pierwszego dnia olimpijczycy pisali wypracowanie, drugiego 
przedstawili przygotowane zawczasu wypowiedzi na tematy literackie
i jêzykowe. Olimpijczyków ocenia³a komisja, sk³adaj¹ca siê z wyk³adowców wileñskich polonistyk, której
przewodniczy³ doc. dr Miros³aw Dawlewicz. W gronie 11 laureatów tegorocznej olimpiady, którzy w dniach
15-17 kwietnia wezm¹ udzia³ w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Jêzyka Polskiego w Warszawie, znalaz³y siê dwie reprezentantki rejonu. S¹ to El¿bieta Aleksandrowicz (nauczycielka Janina Kury³o)
i Barbara Waskiewicz (nauczycielka Zenona Minakowska).
El¿bieta, zajmuj¹c drugie miej-

Laureatki z nauczycielkami

XXI Olimpiada Literatury i Jêzyka Polskiego

Reprezentantki rejonu
w gronie laureatów
sce, trafi³a do cis³ej czo³ówki.
- Bardzo siê cieszê z wygranej 
powiedzia³a. - To zwyciêstwo otwiera
przede mn¹ szansê na realizacjê moich planów, zwi¹zanych z naukami
humanistycznymi. Nie wiem na razie,
jakie studia wybiorê, obecnie jestem
uczennic¹ 11 klasy, mam wiêc ca³y rok
na podjêcie decyzji. Z pewnoci¹ jednak takiej szansy nie zmarnujê.
El¿bieta Aleksandrowicz jest
bardzo wdziêczna Janinie Kury³o,
swojej polonistce, która namówi³a
j¹ do udzia³u w olimpiadzie i pomog³a siê przygotowaæ. Nauczycielka
laureatki z kolei uwa¿a, ¿e nagroda
jest jak najbardziej zas³u¿ona, El¿bieta jest osob¹ ambitn¹, pracowit¹,
rzeteln¹, ma w ¿yciu cel.
- To nasza prymuska, bierze udzia³
we wszelkich konkursach i olimpiadach. Liczymy równie¿ na jej sukces w Warszawie  podkrela Janina Kury³o.
Takich uczniów w swoim ponad
40-letnim sta¿u pedagogicznym polonistka ze szko³y jaszuñskiej mia³a
kilku. Jest to m.in. Miros³aw ¯yliñski, laureat olimpiady republikañskiej

i ogólnopolskiej z 2007 roku. - Jestemy wiejsk¹ szko³¹, ale mamy
dobrych uczniów, staramy siê sprostaæ stawianym zadaniom, zachowaæ
polskoæ i bogate historycznie tradycje Jaszun  dodaje Janina Kury³o.
Pani Janina Kury³o przez 18 lat
prowadzi³a szkolny zespó³ Gromada, który dzia³a³ prê¿nie, wielokrotnie reprezentowa³ szko³ê, Jaszuny i rejon na Litwie i w Polsce,
zwiedzi³ z koncertami wiele miast.
Obecnie dzia³alnoæ zespo³u jest zawieszona, gdy¿ z racji na trwaj¹cy w szkole du¿y remont nie ma miejsca na próby. Janina Kury³o nie w¹tpi jednak,
¿e Gromada siê odrodzi, tym bardziej, ¿e chêtnych nie brakuje. M³odzie¿ szkolna garnie siê do polskiej
piosenki i tañca. Janina Kury³o wpaja mi³oæ do s³owa ojczystego
wszystkim swoim uczniom, przygotowa³a ju¿ niejednego olimpijczyka,
laureata konkursów recytatorskich.
Obecni na uroczystoci zamkniêcia olimpiady mer Zdzis³aw Palewicz, kierowniczka wydzia³u owiaty Regina Markiewicz i st. specjalistka wydzia³u Halina Smykowska
z³o¿yli laureatkom oraz ich nauczycielkom gratulacje, wrêczyli nagrody ufundowane przez samorz¹d.
Nagrody pocieszenia otrzyma³y
wszystkie reprezentantki rejonu.
Ju¿ wiadomo, ¿e XXII Olimpiada
Literatury i Jêzyka Polskiego odbêdzie
siê w rejonie solecznickim. Gospodarzem wiêta Mowy Ojczystej bêdzie
Gimnazjum im. Jana niadeckiego
w Solecznikach. Szko³a ta w 1997
roku ju¿ podejmowa³a uczestników
tego konkursu. W 2002 roku olimpijczycy spotkali siê w Szkole redniej
w Jaszunach, 3 lata temu, w 2007 roku
ten zaszczyt przypad³ w udziale Gimnazjum w Ejszyszkach.
Barbara Sosno
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RELIGIA
Data Wielkanocy i symbole wielkanocne

Najwa¿niejsze wiêto
wiêta Wielkanocne nale¿¹ do najstarszych wi¹t chrzecijañskich. Aposto³owie przynale¿¹cy wiêzami krwi i wiar¹ do Izraela,
wspomnienie zmartwychwstania Chrystusa powi¹zali z ¿ydowskim
wiêtem Paschy obchodzonym 14 dnia miesi¹ca Nizan. Kalendarz,
którym pos³ugiwali siê ¯ydzi by³ oparty na fazach ksiê¿yca. Miesi¹c Nizan przypada³ od nowiu marca do nowiu kwietnia.

JAK TO Z DAT¥ BY£O

Wed³ug tradycji przypisywanej
w. Janowi Aposto³owi, pami¹tkê
mêki Chrystusa obchodzono zawsze
14 Nizan. W tym dniu zachowywano cis³y post, a dopiero o brzasku
nastêpnego dnia radonie wiêtowano Eucharystiê i agapê. Zwolenników tej daty wiêtowania Wielkanocy nazywano od daty dnia, kwartodecymanami. Obok tego sposobu
na terenie Syrii, Egiptu, Pontu i na
Zachodzie przyjê³a siê praktyka,
która wysuwa³a na czo³o prze¿yæ
paschalnych radoæ ze zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego Wielkanoc urz¹dzano w Dniu Pañskim,
czyli w niedzielê po 14 Nizan.
Spór o datê wiêtowania Wielkanocy mo¿na ju¿ zaobserwowaæ ok.
roku 120. Papie¿ Wiktor I (189-199)
próbowa³ ujednoliciæ datê wiêtowania Wielkanocy w ca³ym Kociele. Dopiero jednak synod w Arles
z 314 roku nakaza³ wiêtowanie
Wielkanocy w niedzielê, a Sobór Nicejski z 325 roku zagrozi³ kwartodecymanom ekskomunik¹, jeli nie
porzuc¹ swej praktyki. Ten¿e Sobór
okreli³ sposób wyznaczania Niedzieli Wielkanocnej na pierwsz¹
niedzielê po wiosennej pe³ni ksiê¿yca, czyli po 21 marca. Z tej przyczyny Wielkanoc mo¿e przypadaæ
pomiêdzy 22 marca a 25 kwietnia.

SYMBOLE WIELKANOCNE

Symbole  to rzeczy, które z racji jakiegokolwiek podobieñstwa
uzmys³awiaj¹ co duchowego. Ka¿da kultura i religia pos³uguj¹ siê
symbolami. Tak¿e chrzecijañstwo
utworzy³o swoje symbole. Zapo¿yczy³y one formê ze stworzonego
wiata, ale treæ wziê³y ze wiêtych
tajemnic, na które wskazuj¹.
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Chrzecijanie pierwszych wieków
znali symbole tak dobrze jak alfabet, a mo¿e nawet lepiej, bo nie wszyscy umieli czytaæ. Symbole traktowano jako mowê obrazów, której dzisiaj na nowo trzeba siê dopiero uczyæ,
a przyswajano j¹ sobie w duchowej
atmosferze, w jakiej wyros³a.
Jajo  jest symbolem zmartwychwstania Chrystusa. Wychodz¹ce na
wiat pisklê przebijaj¹ce skorupê
przypomina Chrystusa opuszczaj¹cego skalny grób. U w. Augustyna jajo
jest symbolem chrzecijañskiej nadziei: Pozostaje nadzieja, któr¹, jak
mi siê wydaje, mo¿na porównaæ do
jaja. Nadzieja, bowiem nie jest jeszcze rzeczywistoci¹, jak te¿ i jajo jest
czym, lecz jeszcze nie kurczêciem.
Zwierzêta czworono¿ne rodz¹ m³ode, ptaki za nadziejê na m³ode. Nadzieja, zatem sk³ania nas, bymy nie
dbali o rzeczy teraniejsze, a oczekiwali przysz³ych. Jajka wielkanocne
przystrajamy zielonymi rolinami,
ga³¹zkami, których kolor jeszcze
mocniej podkrela nasz¹ nadziejê na
odnowienie nas samych i ca³ego
wiata na wzór Chrystusa zmartwychwsta³ego.
Zaj¹czek  pojawia siê obok jajka jako symbol p³odnoci, ale tak¿e
jako symbol pospiesznie mijaj¹cego
czasu i krótkiego ¿ycia cz³owieka,
które szybko zmierza do wiecznoci.
Baranek  jest symbolem Jezusa. Swe ród³o ma w s³owach Jana
Chrzciciela: Oto Baranek Bo¿y,
który g³adzi grzech wiata (J1,29).
S³owa te w po³¹czeniu z ofiar¹ baranka paschalnego wskazuj¹ na ofiarê krzy¿ow¹ Chrystusa. W innym
dziele Jana Ewangelisty, w Apokalipsie znajdujemy Baranka jakby
zabitego, posiadaj¹cego pe³niê w³adzy i wiedzy, a tak¿e odbieraj¹cego

kult Boski. Apokaliptycznego Baranka, symbolizuje paschalny baranek z chor¹giewk¹ zwyciêstwa.
Liczba osiem - 8. Warto przedstawiæ chrzecijañsk¹ symbolikê tej
cyfry gdy¿ zrodzi³a siê ona z faktu
zmartwychwstania Chrystusa. Ju¿
w czasach przedchrzecijañskich
ósemka by³a symbolem tego, co doskona³e. Chrzecijañska symbolika
ósemki zrodzi³a siê wtedy, gdy chrzecijanie zaczêli wiêtowaæ Dzieñ
Pañski. Wed³ug Biblijnego opisu
stworzenia, w pierwszy dzieñ tygodnia (a wiêc w niedzielê) Pan Bóg
rozpocz¹³ dzie³o stworzenia od rozdzielenia wiat³a od ciemnoci, a w dniu
siódmym odpocz¹³ po zakoñczeniu
pracy stwórczej. Zmartwychwstanie
Chrystusa, które jest kontynuacj¹
dzia³ania Boga wprowadza na wiat
now¹, niespotykan¹ dot¹d rzeczywistoæ  zmartwychwstanie cia³a ludzkiego do ¿ycia wiecznego. Pojawia
siê cia³o niemiertelne. Ta nowa rzeczywistoæ nie mieci siê w starym
pierwszym dniu, dlatego pojawia siê
dzieñ ósmy. Ta cyfra wskazuje na
now¹ rzeczywistoæ, która dla chrzecijan staje siê powodem radosnego
wiêtowania. Dzieñ ósmy zapowiada jednoczenie na dzieñ s¹du ostatecznego, w którym zab³ynie dla
wszystkich ludzi nowe wiat³o  Jezus Chrystus.
Cz³owiek, jako istota duchowozmys³owa potrzebuje symboli, aby
przybli¿yæ sobie to, co duchowe. Niekiedy mgliste odczuwanie ich bogatej treci mo¿e mu powiedzieæ wiêcej ni¿ s³owa. Jako chrzecijanie
musimy jednak pamiêtaæ, ¿e symbole to tylko pomoc w poruszaniu siê
po prawdach wiary. Zawsze staje
przed nami zadanie wyjcia z mg³y
symboli do wiat³a prawdziwej osoby ¿ywego Jezusa Chrystusa.
Ks. Zdzis³aw Bochniak

SPO£ECZEÑSTWO
Z pa³acu zosta³y tylko ruiny

Uchroniæ od zapomnienia
M

³odzie¿ z rejonu solecznickie
go postanowi³a dzia³aæ. Podczas wycieczki po rejonie, któr¹ w zesz³ym roku zorganizowa³ Rejonowy
Oddzia³ Zwi¹zku Polaków na Litwie,

przygotuj¹ wystawê pod otwartym
niebem, spektakl plenerowy oraz
spotkanie z mieszkañcami.
Wszystko za pieni¹dze uzyskane z Polsko-Litewskiego Funduszu
Wymiany M³odzie¿y.
Na lipiec zaplanowano nie tylko
prace porz¹dkowe. Uczestnicy projektu zapoznaj¹ siê z kultur¹ litewsk¹ i polsk¹. Uzdolnieni aktorsko zainscenizuj¹ ¿ycie mieszkañ-

Republika Paw³owska istnia³a w latach 1767- 1791. Jej za³o¿yciel
i prezydent, ks. kanonik Pawe³ Brzostowski zniós³ w swych posiad³ociach pañszczyznê, ziemie rozparcelowa³ miêdzy ch³opów i wprowadzi³ sp³aty tytu³em wykupu. Dba³ te¿ o ich ¿ycie, kulturê i owiatê.
Republika mia³a nie tylko swojego prezydenta, ale te¿, Sejm, s¹d,
milicjê ludow¹, wojsko, walutê, herb i flagê. W 1791 roku Sejm Litwy i Polski oficjalnie uzna³ Republikê i zatwierdzi³ jej konstytucjê.
Rzeczpospolita Paw³owska istnia³a prawie 30 lat. Pa³ac zbudowany
przez Brzostowskiego przetrwa³ nawet II wojnê wiatow¹, jednak
obecnie pozosta³y po nim tylko ruiny.
powsta³ pomys³ na uporz¹dkowanie
tych historycznych terenów.
Dzia³aj¹ca w rejonie solecznickim organizacja m³odzie¿owa EUROPROJECT uzyska³a pieni¹dze
na realizacjê miêdzynarodowego
projektu P- Respublika, który bêdzie realizowany w Paw³owie, na terytorium dawnej Rzeczpospolitej
Paw³owskiej.
Autorkami projektu s¹ Edyta i Julia Mackiewicz, zainspirowane unikaln¹ histori¹ minipañstwa.
Dziewczyny nawi¹za³y kontakt
z Domem Kultury w Jedlinie Zdroju (Polska, woj. dolnol¹skie),
partnerem zostanie równie¿ samorz¹d rejonu solecznickiego. Specjalna Szko³a-Internat w Solecznikach zapewni uczestnikom projektu zamieszkanie w swoich gocinnych pokojach.
W projekcie wemie udzia³
19 osób z Polski i Litwy w wieku
od 17 do 26 lat. M³odzi ludzie spotkaj¹ siê w lipcu w Paw³owie.
Wspólnie uporz¹dkuj¹ teren pa³acu,

ców Republiki Paw³owskiej. Na
koniec w Paw³owie stanie informacyjna gablota turystyczna, w jêzykach polskim i litewskim, na której

FOT. INTERNET

Dawna Republika Paw³owska tonie w mieciach. Teren
jest zaniedbany i zaroniêty,
ale jest szansa, ¿e to siê zmieni w przysz³oci.

znajdzie siê informacja o historii
Republiki Paw³owskiej.
Autorki projektu planuj¹ te¿, ¿e
po jego zakoñczeniu powstan¹ artyku³y prasowe autorstwa uczestników wyj¹tkowego spotkania, ulotki
i p³yty CD ze zdjêciami oraz kalendarze na rok 2011.
Edyta i Julia ju¿ myl¹ o napisaniu kolejnego projektu, dziêki któremu zdobêd¹ pieni¹dze na konserwacjê dawnego maj¹tku Republiki
Paw³owskiej, który jest przecie¿
wyj¹tkowy.
Zdzis³aw Palewicz Jr

Wdziêcznoæ przemienia serce w cich¹ radoæ.
Wszystko, co nosimy w sercu,
jest jak cenny dar.
(Dietrich Bonhoeffer)

Podziêkowanie
Serdecznie dziêkujemy za wsparcie finansowe:
Stowarzyszeniu Wspólnota Polska,
Samorz¹dowi Rejonu Solecznickiego,
Konsulatowi RP w Wilnie,
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie,
Macierzy Szkolnej,
Robotnikom spó³ki rolnej Butrymañce
na czele z przewodnicz¹cym
P. Wojciechem Szy³ko;
osobom prywatnym:
P. Tadeuszowi Rudzisowi,
P. Edwardowi Józefowi Jankowskiemu,
P. Stanis³awowi Iwanowskiemu,
P. Marii Waluczko
P. Iwonie Woronieckiej,
P. Jadwidze Gierasimowicz oraz
P. Jaros³awowi Wojciechowiczowi;

Nauczycielom,
Rodzicom,
Pracownikom i Absolwentom
naszej szko³y.
Dziêki Wam mamy piêknie odnowione korytarze, pracownie oraz aulê.
W szkole jest jasno, czysto i przytulnie.
Jestemy niezmiernie wdziêczni za
autobus, wyposa¿enie pracowni: meble, ¿aluzje, sprzêt techniczny
Dziêkujemy wszystkim razem i ka¿demu z osobna!
Bóg zap³aæ za szczodroæ serca!
W imieniu ca³ej spo³ecznoci
Szko³y redniej im. Anny
Krepsztul
w Butrymañcach
Dyrektor Teresa Sawiel
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SPORT
Na igrzyskach zabrak³o przedstawicieli
rejonu solecznickiego

Uroczysta ceremonia zainaugurowa³a zmagania
uczestników VIII wiatowych Zimowych Igrzysk Polonijnych w Zakopanem. W otwarciu igrzysk, które odby³o siê 7 marca, uczestniczy³ Lech Kaczyñski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który obj¹³ imprezê
patronatem.

P

onad 730 rodaków z 25 krajów
na 5 kontynentach, wystartowa³o w 14 konkurencjach. Wród
uczestników igrzysk by³a te¿ liczna
delegacja z Litwy, która w klasyfikacji generalnej zajê³a II miejsce,
zdobywaj¹c 74 medale, w tym 30 z³otych, 22 srebrne, 22 br¹zowe. W igrzyskach wziê³o udzia³ 30 przedstawicieli Wilna, 17 przedstawicieli rejonu trockiego i 36 przedstawicieli rejonu wileñskiego. Niestety nie wystartowa³ ¿aden przedstawiciel re-

KRÓTKO
GOSPODARZE
ZWYCIÊZCAMI

sportowej Gimnazjum im. niadeckiego w Solecznikach, trafi³y dru¿yny z Solecznik, Turgiel, Rudnik i Kolenik. Pierwsze miejsce, odnosz¹c
wszystkie 3 zwyciêstwa, zdoby³a
dru¿yna gospodarzy. Na drugim
miejscu byli siatkarze z Kolenik,
sportowcy z Turgiel na trzecim, za
na czwartym - siatkarze z Rudnik.
Parafialne Igrzyska Polonijne
bêd¹ trwaæ jeszcze kilka miesiêcy.
W kwietniu na parkiety wybiegn¹
siatkarki i koszykarze.

Z£A PASSA

Koszykówka. 22 marca odby³
siê koszykarski mecz miêdzy BC

FOT. WIKTOR JUSIEL

Siatkówka. 27 marca Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ zorganizowa³o Parafialne Igrzyska sportowe. W ci¹gu dwóch dni mi³onicy pi³ki siatkowej walczyli na parkietach Gimnazjum im. niadeckiego w Solecznikach, Szko³y redniej
.
Santerves w Solecznikach i Szko³y Podstawowej w Ma³ych Solecznikach. Wystartowa³o 10 dru¿yn reprezentuj¹cych 9 parafii. Do fina³u, który odby³ siê 28 marca w sali

jonu solecznickiego.
- Rejon solecznic- Otwarcie VIII wiatowych Zimowych Igrzysk Poloki nie ma takich bo- nijnych w Zakopanem
gatych tradycji w zimowych dyscyplinach sportowych,
Sportowcy z rejonu solecznicjak niektóre inne miejscowoci w re- kiego czêciej bior¹ udzia³ w Letjonach wileñskim i trockim. Amato- nich Igrzyskach Polonijnych.
rami bia³ego szaleñstwa s¹ tylko
- Je¿eli znajd¹ siê chêtni, to w napojedyncze osoby, które nie wyka- stêpnym roku nic nie bêdzie sta³o
za³y chêci wyjazdu do Zakopanego na pr z e s z k o d z i e , b y z i m o w e
 mówi Walery Koczan, starszy spe- zawody zorganizowaæ w rejocjalista Wydzia³u Owiaty i Sportu nie solecznickim  dodaje Warejonu solecznickiego.
lery Koczan.

Soleczniki

14

alèininkai i  Grigikiu Sporto
klubas. Gra naszym zawodnikom
nie uk³ada³a siê ju¿ od pocz¹tku.
Po pierwszej kwarcie gospodarze
prowadzili z wynikiem 23:8 i do
koñca meczu nie oddali inicjatywy. Fina³owy gwizdek sêdziego
og³osi³ wygran¹ koszykarzy z Grzegorzewa z wynikiem 82: 52. Najskuteczniejszymi zawodnikami w  BC
alèininkai byli: Romuald Grudinskij (19 punktów) i Aleksandras lempa (9 punktów). Kilka dni
póniej nasi koszykarze, w os³abionym sk³adzie grali z dru¿yn¹ Ferimsta. Przegrana na 20 punktów druga kwarta meczu nie pozwoli³a naszym zawodnikom cieszyæ siê ze zwyciêstwa. Ostateczny wynik by³ 99:74 dla Ferimsty. Najlepszymi w BC alèininkai byli: Arnoldas Katkovas
(23 punkty), Tomas Chvatas
(23 punkty), Arturas Danielus
(16 punktów). Dru¿yna z Solecznik jest obecnie na 9 pozycji
w swojej grupie.
Zdzis³aw Palewicz Jr

FOT. INTERNET

Bia³e szaleñstwo

ROZMAITOCI

W nocy z 27 na 28 marca
w kraju dokonano zmiany czasu z zimowego na letni. Przed
przesuniêciem wskazówek zegara o godzinê do przodu ponownie wynik³a dyskusja o potrzebie tej czynnoci. Mieszkañcy
Litwy nie chc¹ wiosn¹ przechodziæ na czas letni, a jesieni¹ powracaæ do zimowego, tak wskazuj¹ badania opinii publicznej.
Zdecydowana wiêkszoæ respondentów wskazuje, ¿e nie
chce zmiany czasu, motywuj¹c
to dyskomfortem i niepotrzebnymi zaburzeniami organizmu.

O

drobina historii. Jako pierwsi
w 1916 roku przesuniêcie czasu zarz¹dzili Niemcy. Dziêki temu
zmrok zapada³ póniej i ludzie wracaj¹cy z pracy póniej te¿ zapalali
wiat³o w domach. Zu¿ywali mniej
pr¹du, którego wiêcej pozostawa³o
na produkcjê broni czy amunicji.
Taki by³ przynajmniej zamys³. Podchwycili go Brytyjczycy i inne kraje europejskie, zaraz po tym Amerykanie. Od tej pory minê³o ju¿ prawie 100 lat. Trochê siê wiêc pozmienia³o.
Na Litwie czas letni jest wprowadzany od 2003 roku na mocy dyrektywy Unii Europejskiej, która
wygasa pod koniec 2011 roku. Co
raz wiêcej ekspertów zaczyna jednak w¹tpiæ w korzyci ekonomiczne tego przedsiêwziêcia. Ekspert
Litewskiego Instytutu Energetyki
Vaclovas Mikinis twierdzi, ¿e nie

FOT. INTERNET

Manipulacje
zegarem 
za i przeciw
obserwuje znacznej zmiany w zapotrzebowaniu na energiê elektryczn¹
z powodu zmiany czasu. Co wiêcej
przesuwanie wskazówek zegara powoduje wiêksze straty w³acicieli
dwutaryfowych liczników pr¹du.
Zmiana czasu ma niekorzystny
wp³yw na nasze samopoczucie,
mo¿e powodowaæ problemy zdrowotne, takie jak: bezsennoæ, zaburzenia trawienia oraz cinienia têtniczego. Zaraz po zmianie czasu
mo¿emy spodziewaæ siê dolegliwoci podobnych do tych, które
odczuwaj¹ ludzie przekraczaj¹cy
podczas podró¿y strefy czasowe.
W opinii Zbigniewa Siemienowicza,
lekarza, dyrektora szpitala w Soleczniczkach dzieje siê tak z powodu
zachwiania stanu równowagi miêdzy organizmem a rodowiskiem
zewnêtrznym.
- Organizm dostosowuje swój
wewnêtrzny rytm pracy do iloci
wiat³a s³onecznego. Ka¿da zmiana
czasu w mniejszym lub w wiêkszym
stopniu oddzia³uje na cz³owieka.
Ludzie, którzy gorzej siê adaptuj¹
mog¹ czuæ zmêczenie, ból g³owy,
ospa³oæ, wahania cinienia. Jednogodzinna zmiana nie jest znów tak
wielkim ciosem dla organizmu.
Przyzwyczajamy siê do nowych
warunków w ci¹gu kilku dni. Uwa¿aæ powinni ludzie, którzy maja pro-

blemy zdrowotne- mówi Zbigniew
Siemienowicz.
Tak czy inaczej jeszcze jeden
dodatkowy, sztucznie wywo³any
stres dla organizmu jest nam absolutnie niepotrzebny. Podobn¹ opiniê
wypowiada kontroler Sejmu Romas
Valentukevièius. Jeszcze przed dwoma laty urzêdnik zwróci³ siê do odpowiednich resortów z prob¹ o przeprowadzenie dok³adnych badañ odnonie korzyci ekonomicznych, jakie ewentualnie niesie zmiana czasu oraz jej wp³ywu na zdrowie ludzi. Odpowied by³a prosta - ¿adnych korzyci gospodarka z tego nie
czerpie. W marcu bie¿¹cego roku Romas Valentukevièius wyst¹pi³ z propozycj¹ przeprowadzenia sonda¿u
wród mieszkañców kraju, oraz
przeprowadzenia debaty publicznej
na temat potrzeby przesuwania wskazówek zegara. W oparciu o wyniki
sonda¿u w³adze mia³yby zadecydowaæ, czy zmiana czasu ma byæ dokonywana po 2011 roku.
Tak naprawdê nikt nigdy i nie
tylko na Litwie, ale i na wiecie nie
dokona³ pe³nego bilansu zysków i strat
zwi¹zanych z corocznym manipulowaniem zegarem. Mo¿e wiêc maj¹
racjê takie kraje jak Japonia, Indie,
czy Chiny, które nie widz¹ powodu,
by siê w to bawiæ.
Bo¿ena Lenkiewicz

Marzec 2010
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Historie z pomników w regionie

Swoim ¿yciem os³oni³ woln¹ Ojczyznê
³o¿ony Litewski Ruch na Rzecz
Odrodzenia  Sajudis i odrodzi³a siê
Litewska Partia Demokratyczna,
¯agunis zacz¹³ udzielaæ siê w tych
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W Krakunach ko³o Dziewieniszek, ju¿ od 6 lat stoi pomnik
powiêcony litewskiemu pogranicznikowi Gintarasowi ¯agunisowi, który bohatersko zgin¹³ w 1991 roku,
broni¹c znajduj¹cego
siê niedaleko punktu
granicznego.
¯agunis urodzi³ siê 20
kwietnia 1957 roku w miasteczku Rozalimas (rejon
pakrojski). Maj¹c 5 lat
wraz z rodzin¹ przeniós³ siê
do Trok. Tutaj rozpocz¹³
naukê. Najpierw w Trockiej szkole - internacie,
póniej w Trockiej Szkole
redniej nr 2 (obecnie
Gimnazjum im. Witolda
Wielkiego). W 1975 roku
ukoñczy³ Szko³ê redni¹ nr
2 w Landwarowie i wst¹pi³
na studia do Wileñskiego
Technikum Budowlanego.
Gintaras niezbyt d³ugo
cieszy³ siê z bycia studentem - zosta³ powo³any do
wojska sowieckiego. Odbywaj¹c s³u¿bê gdzie pod
Moskw¹, mylami czêsto wraca³ do Ojczyzny.
W swoim pamiêtniku napisa³: Litwo, Litwo, ty
przez wieki jeste woln¹!.
Gdy ¯agunis wróci³
z wojska, ukoñczy³ rozpoczête
wczeniej studia. Od 1980 roku
zacz¹³ pracowaæ. Najpierw w warsztatach restauratorskich w Trokach,
póniej w Instytucie Projektowania
Us³ug Komunalnych. W wolnych
chwilach interesowa³ siê malarstwem i ¿eglug¹. Marzy³ o w³asnym jachcie.
W 1988 roku, kiedy zosta³ za-
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organizacjach. Jak mówi¹ jego
znajomi, Gintaras od razu powa¿nie wzi¹³ siê do pracy spo³ecznej, wst¹pi³ do Zwi¹zku Strzelców. By³ prawdziwym patriot¹,
zawsze uczêstnicz¹cym w antysowieckich mityngach i akcjach protestacyjnych.
Gdy 11 marca 1990 roku Litwa
og³osi³a deklaracjê niepodleg³oci,

Adres do korespondencji: ul. Wileñska 48
(siedziba Oddzia³u Rejonowego ZPL)
LT-17116 Soleczniki
tel.: +370 662 83 499
e-mail: soleczniki@wp.pl
Nak³ad: 1500

Gintaras ¯agunis jako jeden z pierwszych wst¹pi³ do nowopowsta³ej
litewskiej stra¿y granicznej.
W punkcie granicznym w Krakunach pracowa³ tylko 6 miesiêcy - do swojej tragicznej mierci.
Wi e c z ó r 1 9 m a j a
1991 roku. W znajduj¹cej siê w punkcie granicznym w Krakunach
przyczepie czuwaj¹ pracownicy s³u¿by granicznej
Litwy. Maj¹ broñ, lecz dowództwo zabroni³o jej u¿ywaæ. Wróg mo¿e sprowokowaæ, obwiniæ i wyrz¹dziæ du¿o szkód pañstwu,
który de jure nie odzyska³o jeszcze niepodleg³oci. Gintaras ¯agunis pozwala kolegom udaæ siê na
spoczynek. Mówi, ¿e bêdzie czuwa³ sam. Pogranicznicy z wdziêcznoci¹
odchodz¹. Nie przeczuwaj¹
zbli¿aj¹cej siê tragedii.
Gintaras zauwa¿a samochód zbli¿aj¹cy siê od
strony bia³oruskiej. Wyszedzi z przyczepy, próbuje pojazd zatrzymaæ,
sprawdziæ dokumenty.
Strza³ powala go na ziemiê. Ludzie, mieszkaj¹cy
nieopodal, zbiegli siê by
zobaczyæ, co siê sta³o. Jednak nic
ju¿ nie mogli zrobiæ  Gintaras
¯agunis nie ¿y³.
Po mierci bohaterski pogranicznik zosta³ nagrodzony wieloma orderami. Na miejscu jego
mierci zosta³ wzniesiony granitowy pomnik, ods³oniêto te¿ pami¹tkow¹ tablicê.
Zdzis³aw Palewicz Jr

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz
zastrzega sobie prawo ich skracania i redagowania
oraz zmiany tytu³ów.
Miesiêcznik dofinansowano ze rodków Senatu
RP, dziêki pomocy Fundacji Pomoc Polakom na
Wschodzie.

