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S£OWO WSTÊPNE

WILEÑSZCZYZNA  POWODZIANOM

Spis treci

Polska, która na przeci¹gu
ostatnich dwudziestu laty
wspiera nas w ka¿dej potrzebie, dzisiaj potrzebuje
naszej pomocy. Do akcji
charytatywnej do³¹czy³y
wszystkie polskie organizacje spo³eczne na Litwie,
wród nich nie mog³o zabrakn¹æ oczywicie i Zwi¹zku
Polaków na Litwie.
Podczas powodzi w 1997 roku, z inicjatywy Radia Znad Wilii, na rzecz powodzian Polacy na Litwie zebrali ponad 456 tys. litów. Natomiast w 2001
roku, z inicjatywy Zwi¹zku Polaków na Litwie, dla
ofiar kolejnego kataklizmu przyrodniczego w Polsce, zebrano 350 tys. litów. Powód z 1997 roku by³a
nazywana Powodzi¹ Tysi¹clecia. Na pocz¹tku nowego tysi¹clecia polska ziemia, z powodu olbrzymich i d³ugich w czasie opadów deszczowych, dozna³a jeszcze wiêkszej klêski ¿ywio³owej. Rozmiary tegorocznej powodzi s¹ nieporównywalnie wiêksze, a usuniêcie wyrz¹dzonych przez ni¹ szkód zajmie du¿o czasu, poch³onie miliardy z³otych. Ka¿dy
z nas, poprzez udzia³ w akcji Wileñszczyzna  powodzianom, mo¿e przyczyniæ siê do szybszej odbudowy Polski, do czego gor¹co zachêcam wszystkich mieszkañców rejonu solecznickiego.
Datki mo¿na wp³aciæ na konto Ambasady RP
w Wilnie: Lenkijos Respublikos Ambasada Vil. kodas  9175238, nr konta: LT 34
niuje. Imones
2140 0300 0014 7639 Bank Nordea, z dopiskiem:
Wilenszczyzna  powodzianom.
Pieni¹dze mo¿na te¿ przekazaæ w dniach pracy
od godz. 9 do 16 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie,
ul. Naugarduko 76, pokój 203 i w redakcji Radia
.
Znad Wilii, al. Lasves 60, 18 piêtro. Informacja pod
numerem telefonu w Radiu Znad Wilii: 249 08 77.
Zdzis³aw Palewicz,
prezes Zwi¹zku Polaków na Litwie
Oddzia³u Rejonu Solecznickiego
,

Szanowni Czytelnicy,
Zespó³ redakcyjny czasopisma stara siê ledziæ i relacjonowaæ wszystkie wydarzenia wa¿ne dla spo³ecznoci polskiej w rejonie solecznickim i na Wileñszczynie. Niestety nie ka¿de z nich jest radosne. Jak Pañstwo
pamiêtaj¹, ca³y ubieg³y numer zosta³ powiêcony katastrofie polskiego prezydenckiego samolotu pod Smoleñskiem. wiadomi wagi zadanego polskiemu narodowi ciosu wszyscy bylimy jednak przekonani, ¿e Polska przetrzyma. Tak siê te¿ sta³o  katastrofa lotnicza
po³¹czy³a Polaków, bez wzglêdu na ich pogl¹dy polityczne, bowiem dobro Ojczyzny jest najwiêksz¹ wartoci¹. Razem z polskim narodem w tamtych trudnych
dla niego czasach by³ ca³y wiat i oczywicie miliony
Rodaków mieszkaj¹cych poza granicami kraju.
W maju si³ê ducha i solidarnoci polskiego narodu
postanowi³a wypróbowaæ matka natura. Polskê nawiedzi³a najwiêksza powód od 1997 roku. Pierwsi, si³ê
kataklizmu przyrodniczego, doznali mieszkañcy po³udniowej Polski. W ci¹gu kilku dni wielka woda zala³a
tysi¹ce hektarów w Ma³opolsce i na ziemi wiêtokrzyskiej. Tysi¹ce ludzi musia³o opuciæ w³asne domy, czêæ
z nich na zawsze straci³a ca³y dorobek ¿yciowy. Wyrz¹dzone przez powód straty szacowane s¹ na miliardy
z³otych. Niestety nie oby³o siê tak¿e bez ofiar ludzkich.
Wród polskich gmin, które najbardziej ucierpia³y od powodzi jest wiele, z którymi rejon solecznicki
od lat cile wspó³pracuje. Jedn¹ z takich jest miasto
Po³aniec. Od 2001 roku mieszkañcy Po³añca przyjmuj¹ na kolonie letnie m³odzie¿ szkoln¹ z naszego
rejonu, zapewniaj¹c jej wspania³e warunki do wypoczynku. O gocinnoci i serdecznoci mieszkañców
Po³añca mog³o przekonaæ siê kilkuset dzieci z naszego rejonu. Wielka woda przerwa³a wa³ na Wile i zala³a jedn¹ z dzielnic Po³añca oraz wielkie powierzchnie wiejskie w okolicach miasta.
Tak jak i podczas powodzi w Polsce w 1997 i 2001
roku Wileñszczyzna nie zosta³a obojêtna wobec katastrofy przyrodniczej, z któr¹ walcz¹ Polacy. Na Wileñszczynie ruszy³a akcja Wileñszczyzna  powodzianom.
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FELIETON
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Dura lex
sed lex

FOT. INTERNET

Pos³owie na Sejm Republiki
Litewskiej z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie wystosowali list do najwy¿szych w³adz
pañstwowych w obronie praw polskiej mniejszoci narodowej. W
znacznym stopniu na decyzjê o
apelowaniu do najwy¿szych dostojników przes¹dzi³y dzia³ania
Pañstwowej Inspekcji Jêzyka Litewskiego, która ukara³a mandatami dyrektora administracji samorz¹du rejonu solecznickiego
oraz dwóch dyrektorów przedsiêbiorstw transportowych z rejonów
wileñskiego i solecznickiego.
rzedsiêbiorcy zostali ukarani za
u¿ycie jêzyka polskiego w nazwie kursów autobusowych, samorz¹dowiec  za obecnoæ w rejonie
solecznickim dwujêzycznych litewsko  polskich tablic ulicznych.
Jeszcze w kwietniu mog³o wydawaæ siê, ¿e do czego takiego ju¿
nigdy nie dojdzie, chocia¿ mandaty
Inspekcja wypisywa³a i wczeniej.
Przejêty katastrof¹ samolotu prezydenta Lecha Kaczyñskiego pod
Smoleñskiem premier Andrius Kubilius, wyra¿aj¹c Polakom swoje
kondolencje powiedzia³, ¿e ka¿dy
Litwin mo¿e doszukaæ siê w swoim
rodowodzie polskiej krwi, dlatego
ca³ym sercem podziela ból narodu
polskiego. Nasz premier wspomnia³
tak¿e, ¿e nierozwi¹zanie problemu
prawa polskiej mniejszoci narodowej do u¿ywania jêzyka ojczystego w pisowni nazwisk jest niew³aciwym po¿egnaniem Litwy z Prezydentem Kaczyñskim.
Przez moment mog³o wydawaæ
siê, ¿e nied³ugo sen stanie jaw¹ i przyjête w Europie standardy ochrony
praw mniejszoci narodowych stan¹
siê norm¹ prawn¹ na Litwie.
Wszystkich marzycieli do szarej
codziennoci wróci³a Pañstwowa
Inspekcja Jêzyka Litewskiego, która w maju niemal w jednym czasie
wypisa³a trzy mandaty za u¿ycie jêzyka polskiego w nazewnictwie ulic
oraz kursów autobusowych.
Dura lex sed lex, czyli twarde
prawo, lecz prawo, mówili staro¿ytni Rzymianie. Niektórzy litewscy historycy broni¹ hipotezy, ¿e Litwini
wiod¹ swój rodowód od Rzymian.

Widocznie urzêdnicy Pañstwowej Inspekcji Jêzyka Litewskiego s¹ gor¹cymi zwolennikami tej wersji historii, dlatego tak stanowczo broni¹ litery prawa, czyli Ustawy o jêzyku pañstwowym, która zakazuje u¿ywania w
nazewnictwie ulic, miejscowoci itd.
jakiegokolwiek innego jêzyka oprócz
litewskiego. Co z tego, ¿e na to zezwalaj¹ ustawy europejskie i konwencje miêdzynarodowe ratyfikowane
przez Litwê? Mamy swoj¹ Konstytucjê i kropka. Innymi s³owy, proszê
jeszcze raz przeczytaæ pierwsz¹ linijkê tego akapitu twarde prawo....
Zarówno prawnicy jak i politycy
jednog³onie t³umacz¹, ¿e realizacji
prawa polskiej mniejszoci narodowej
do u¿ywania jêzyka ojczystego, chocia¿by w nazewnictwie tych samych
ulic w miejscowociach, w których stanowi¹ wiêkszoæ wród
mieszkañców, przeszkadza brak Ustawy o mniejszociach narodowych.
Pojawi siê ustawa i wówczas wszystkie problemy zostan¹ rozwi¹zane. Do
pracy nad now¹ ustaw¹ niedawno
przyst¹pi³a grupa robocza, w sk³ad
której wchodz¹ przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kultury, Pañstwowej Inspekcji Jêzyka Litewskiego oraz rady ró¿nych zwi¹zków mniejszoci narodowych Litwy.
Pomys³y grupy mog¹ wywo³ywaæ nie
tylko nadzieje, ale i zdziwienie.
Planuje siê, ¿e nowa ustawa zostanie opracowana w oparciu o prawo miêdzynarodowe, chroni¹ce podstawowe prawa mniejszoci narodowych. W ustawie powinna byæ ure-

gulowana sprawa u¿ycia jêzyków
mniejszoci narodowych w nazewnictwie ulic, w miejscowociach,
gdzie stanowi¹ wiêkszoæ mieszkañców. Ponadto mniejszociom narodowym obiecuje siê, ¿e bêd¹ mieli prawo do zapisania w dokumentach swego nazwiska w jêzyku ojczystym. To
wszystko jest tym, co budzi nadziejê.
Niepokój i zdziwienie wywo³uje natomiast to, ¿e w nowej ustawie mo¿e
nie byæ takiego pojêcia, jak tradycyjna mniejszoæ narodowa. Jednak najbardziej dziwnym pomys³em grupy
roboczej nale¿y chyba nazwaæ propozycjê prawnego zobowi¹zania mniejszoci narodowych wobec swojego
kraju. Na posiedzeniu grupy roboczej,
ca³kiem na powa¿nie, omawiana by³a
mo¿liwoæ zapisania w ustawie, ¿e
przedstawiciel mniejszoci narodowej
jest zobowi¹zany do szanowania prawa krajowego oraz przedstawicieli narodowoci tytu³owej i innych mniejszoci narodowych.
Bardzo dziwny pomys³. Czy¿by
obywatele Litwy, reprezentuj¹cy
mniejszoci narodowe teraz mniej
kochaj¹ ojczysty kraj i wykazuj¹ brak
szacunku wobec Konstytucji, która
gwarantuje jednakowe prawo dla
wszystkich? Czy ci sami bracia Lawrynowicze broni¹ barw kraju na turniejach sportowych z mniejszym powiêceniem ni¿eli ich koledzy z reprezentacji? Ka¿dy kibic koszykówki, bez
wzglêdu na narodowoæ powie, ¿e nie.
Grupa robocza dopiero rozpoczê³a pracê nad now¹ ustaw¹. Z ca³¹
pewnoci¹ bêdzie trwa³a d³ugo. Chce
siê jednak wierzyæ, ¿e wynikiem stanie siê rzetelna, zrozumia³a ustawa,
gwarantuj¹ca mniejszociom narodowym przyjête w Unii Europejskiej
standardy prawa do zachowania swojej to¿samoci narodowej, kultury
oraz prawa do u¿ywania jêzyka ojczystego w nazewnictwie ulic oraz
miejscowoci zamieszka³ych przez
nich. Czyli ustawa, która pozbawi inspektorów Pañstwowej Komisji Jêzyka Litewskiego koniecznoci wypisywania kolejnych mandatów za
dwujêzyczne tablice uliczne. Ustawa,
która bêdzie twardym, ale przyjaznym w stosunku do mniejszoci narodowych prawem.
Andrzej Ko³osowski
Maj 2010
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SZKOLNICTWO
Szko³y polskie czekaj¹ na pierwszaków

W szko³ach trwaj¹ zapisy
uczniów do klas pierwszych. W
nowym roku szkolnym polskie
klasy pierwsze bêd¹ we wszystkich szko³ach rejonu. Najliczniejsze bêd¹ w gimnazjach niadeckiego w Solecznikach i w Ejszyszkach, w szko³ach rednich im.
Orzeszkowej w Bia³ej Wace, im.
Krepsztul w Butrymañcach, im.
Baliñskiego w Jaszunach, w niektórych podstawówkach i oddzia³ach szkó³ rednich i gimnazjach
planowane s¹ komplety ³¹czone.
 Liczba dzieci w klasach pierwszych napawa optymizmem, nie
zmniejsza siê bowiem ju¿ od kilku
lat, a nawet z roku na rok trochê siê
zwiêksza. Ilu uczniów przybêdzie w
naszych szko³ach, dok³adnie bêdzie
to mo¿na stwierdziæ na pocz¹tku
nowego roku szkolnego  mówi
Regina Markiewicz, kierowniczka
Rejonowego Wydzia³u Owiaty.
W³adze rejonu solecznickiego
doskonale zdaj¹ sobie sprawê z tego,
jakie znaczenie dla dalszego kszta³cenia m³odego pokolenia ma edukacja przedszkolna. Nie we wszystkich
miejscowociach s¹ przedszkola, ale
tam, gdzie ich nie ma, w szko³ach
s¹ tworzone grupy przygotowawcze.
W takich grupach dzieci mog¹ szybko nadrobiæ braki i w klasie pierwszej nie ró¿ni¹ siê ju¿ od tych siedmiolatków, które chodzi³y do przedszkola. Liczba kompletów grup
przygotowawczych pozostanie bez
zmian. W tym roku szko³y skompletuj¹ 27 takich grup. To te¿ dobry
znak, gdy¿ dziêki takim grupom
szko³y maj¹ zapewniony narybek
dla klas pocz¹tkowych. Klasy pierwsze zasil¹ równie¿ przedszkolaki.
Samorz¹d, mimo trudnoci finansowych, stara siê utrzymaæ wszystkie przedszkola, inwestuje w remonty, wyposa¿enie, dokszta³canie kadry
pedagogicznej. Kierowniczka rejonowego wydzia³u owiaty zapewnia
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FOT. ARCHIWUM

Edukacja atrakcyjna i konkurencyjna

W polskich szko³ach uczniowie maj¹ zapewnione doskona³e warunki

rodziców, ¿e dzieci bêd¹ mia³y w
polskiej szkole doskona³e warunki.
 Z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹
mogê zapewniæ, ¿e dzieci dostan¹ w
szko³ach polskich rejonu to, co najlepsze: przytulne, wietnie wyposa¿one pracownie i oddanych pracy,
kochaj¹cych dzieci nauczycieli,
wysoki poziom nauczania i wychowanie w duchu wartoci chrzecijañskich. Dbamy o to, by w naszych
szko³ach pracowali pedagodzy wykszta³ceni, twórczy, tacy, którzy potrafi¹ nauczyæ, zrozumieæ potrzeby
dziecka, zarazem  wspó³pracowaæ
z rodzicami. Zdajemy sprawê z tego,
¿e czêstokroæ nasi mali uczniowie
pochodz¹ z rodzin, w których na co
dzieñ nie mówi siê poprawnie po
polsku, które przesiedli³y siê na
przyk³ad z Bia³orusi. Takie dzieci
mog¹ mieæ pocz¹tkowo problemy,
dlatego nauczyciele przyk³adaj¹
wiele wysi³ku i pracy, ¿eby im dopomóc, wyrównaæ start w edukacjê
szkoln¹  mówi Regina Markiewicz.

SZKO£A NIE TYLKO UCZY

Wychowanie w duchu wartoci
chrzecijañskich, patriotyzmu jest
mocn¹ stron¹ szko³y polskiej na Litwie.
 Wspó³czesne pokolenie ¿yje w
zawrotnym tempie, z ekranu telewizora, z internetu na dzieci i m³odzie¿ sp³ywa ogrom negatywnej informacji. Polska szko³a potrafi temu

zaradziæ  przekonuje Regina Markiewicz.  Siêgaj¹c do tradycji naszego narodu, wartoci wyniesionych z wielopokoleniowych rodzin,
szko³a potrafi pokierowaæ dzieckiem, trafiæ do jego serca, wskazaæ
w³aciw¹ drogê.
Dla rodziców istotny jest równie¿ wygl¹d budynku szkolnego,
wyposa¿enie pracowni, program
zajêæ pozalekcyjnych. Pod tym
wzglêdem polskie szko³y nie maj¹
siê czego wstydziæ. Dziêki pomocy
Pañstwa Polskiego wiele szkó³ zosta³o gruntownie odnowionych. Takich warunków, jakie maj¹ uczniowie w Gimnazjum niadeckiego w
Solecznikach, pozazdrociæ mog³aby niejedna sto³eczna szko³a. Obecnie trwaj¹ remonty w szko³ach Baliñskiego w Jaszunach, Krepsztul w
Butrymañcach, Narbuta w Kolenikach, Mickiewicza w Dziewieniszkach, w Podborzu i Wersoce. Ogrom
pracy w wygl¹d szkó³ wk³adaj¹ nauczyciele. Dziêki temu sale zajêæ,
przede wszystkim te, w których ucz¹
siê klasy pocz¹tkowe, s¹ wymuskane, przytulne, kolorowe. Szko³y
maj¹ mnóstwo materia³ów dydaktycznych, które w razie potrzeby
wymieniaj¹ miêdzy sob¹. Ka¿da
placówka ma klasy komputerowe i
dostêp do internetu. Dziêki Wydzia³owi Konsularnemu RP w Wilnie,
polskie placówki edukacyjne dosta-

SZKOLNICTWO
³y w tym roku sporo literatury dzieciêcej. Stale p³ynie pomoc z Polski. Kujawsko - Pomorski Oddzia³
Stowarzyszenia Wspólnota Polska
co roku wszystkich uczniów klas
pierwszych obdarowuje plecakami
z pe³nym wyposa¿eniem. W tym
roku równie¿ w Polsce pamiêtaj¹ o
tych, którzy przekrocz¹ próg szko³y
polskiej po raz pierwszy. Ka¿da
szko³a ma w Macierzy zaprzyjanione gminy i szko³y. Dziêki tej przyjani uczniowie maj¹ zapewnione
wyjazdy edukacyjne, kolonie,
warsztaty. Ponadto dzieci z rejonu
solecznickiego nie tylko poznaj¹
inne miejsca, nowych ludzi, nawi¹zuj¹ przyjanie, doskonal¹ te¿ znajomoæ jêzyka ojczystego.

POLSKIE DZIECKO 
W POLSKIEJ SZKOLE

Na temat zalet kszta³cenia dziecka w jêzyku ojczystym wiele siê
mówi, a mimo to znaczny odsetek
polskich rodzin oddaje dzieci do
szkó³ litewskich. Argumentem mia³aby byæ mo¿liwoæ lepszego nauczenia siê jêzyka pañstwowego i
³atwiejszy start na studia.
Renata Sinkiewicz, psycholog,
kierownik solecznickiej S³u¿by Pedagogiczno  Psychologicznej, przestrzega rodziców przed tak¹ decyzj¹.
 Jeli dziecko dorasta w polskiej
rodzinie, powinno uczyæ siê w polskiej szkole. Ka¿de dziecko rozpoczynaj¹ce edukacjê szkoln¹, posiada odpowiedni zasób s³ownictwa,
ma to bezporedni wp³yw na postê-

py w nauce. W naszej s³u¿bie nieraz badaj¹c dojrza³oæ szkoln¹
dziecka zauwa¿amy, ¿e przysz³y
pierwszak, którego rodzice chc¹ zapisaæ do szko³y litewskiej, nie potrafi odpowiedzieæ po litewsku na
najprostsze pytania, nale¿y t³umaczyæ mu wiêkszoæ s³ów. Skoro wiêc
nie rozumie, co siê do niego mówi,
jak da sobie radê w litewskiej szkole? Podczas lekcji nauczycielka nie
bêdzie mia³a czasu pracowaæ z nim
indywidualnie, dziecko bêdzie kompletnie zdezorientowane, zagubione
 podkrela Renata Sinkiewicz.
Skutki takiej trefnej decyzji rodziców mog¹ byæ tragiczne.
 J¹kanie, tik nerwowy, depresja.
Spotykamy siê z tym bardzo czêsto
 wylicza psycholog.
Renata Sinkiewicz mówi, ¿e w jej
praktyce zawodowej zdarza³y siê ju¿
nieraz przypadki, gdy po kilku latach nauki w litewskiej szkole rodzice przychodzili do S³u¿by Pedagogiczno  Psychologicznej z pytaniem,
czy jest mo¿liwoæ na tym etapie edukacji zmieniæ szko³ê. Zdarza³o siê te¿,
¿e szko³a zwraca³a siê o zbadanie
rozwoju intelektualnego ucznia, który w opinii pedagogów nie nad¹¿a w
nauce i powinien uczyæ siê wed³ug
programów adaptowanych.
 Gdyby to dziecko uczy³o siê w
jêzyku ojczystym, takie problemy nie
mia³yby miejsca  mówi psycholog.
 Polskie dziecko powinno siê uczyæ
w polskiej szkole, rosyjskie  w rosyjskiej, litewskie  w litewskiej.
Nauka w jêzyku ojczystym jest

Naukê w szkole powinno rozpocz¹æ dziecko, które w tym roku
kalendarzowym ukoñczy 7 lat. Czasami jednak 6 - latek jest wystarczaj¹co dojrza³y, by zasi¹æ w szkolnej ³awce. Wówczas rodzice powinni zg³osiæ siê z dzieckiem do poradni pedagogiczno  psychologicznej na badania dojrza³oci szkolnej. Psycholog Renata Sinkiewicz radzi przygotowuj¹c dziecko do rozpoczêcia nauki w szkole, powiêcaæ mu du¿o czasu, chodziæ na spacery, opowiadaæ o tym, co widzimy, zachêcaæ do obserwowania otaczaj¹cego wiata i ujmowania
tego, co widzi w s³owa i zdania, czytaæ ksi¹¿eczki.
Zapisy uczniów do klas pierwszych bêd¹ trwa³y do 1 wrzenia,
lepiej jednak z tym nie zwlekaæ, udaæ siê wspólnie do szko³y, obejrzeæ budynek, klasy, poznaæ nauczycielkê. Takie stopniowe wchodzenie w nowy etap ¿ycia przygotuje malucha do inicjacji szkolnej.

ogromn¹ wartoci¹. A rodzice niech
siê nie obawiaj¹, ¿e po polskiej szkole dziecko nie poradzi sobie na studiach  dodaje Regina Markiewicz.
Na nauczanie jêzyka litewskiego, jak równie¿ jêzyków obcych w
polskich szko³ach k³adzie siê wyj¹tkowy nacisk. Dziêki temu absolwenci naszych szkó³ wietnie radz¹ sobie na studiach, zarówno na Litwie,
w Polsce i w krajach bardziej odleg³ych, robi¹ kariery.

NOWE HORYZONTY

Jolanta Suckiel w 2006 roku
ukoñczy³a Szko³ê redni¹ w Ejszyszkach (obecnie Gimnazjum Ejszyszkach), zaraz po maturze dosta³a
siê na studia w Kolegium Wileñskim
na kierunek zarz¹dzanie biznesem.
 Nie mia³am ¿adnego problemu
z dostaniem siê na studia. W szkole
nauczono nas p³ynnego pos³ugiwania siê jêzykiem litewskim w mowie i na pimie, sk³ada³am egzamin
pañstwowy i nie mia³am obaw
przed podjêciem studiów na litewskiej uczelni. Oczywicie, studia nie
s¹ ³atwe, trzeba siê solidnie przyk³adaæ do nauki, ale to chyba naturalne
 mówi studentka.
Jolanta jest w³anie na etapie egzaminów koñcz¹cych studia i obrony pracy. Równolegle pracuje w polsko  litewskiej firmie, gdzie równie¿
bieg³a znajomoæ jêzyków polskiego i litewskiego bardzo siê przydaje.
Barbara Chikashua (Jurgielewicz),
dziennikarka Kuriera Wileñskiego,
jest absolwentk¹ Szko³y redniej im.
Brzostowskiego z 2003 roku.
 S¹dzê, ¿e uczêszczanie do polskiej szko³y da³o mi bardzo wiele 
mówi pani Barbara.  Przede wszystkim wychowa³am siê jako Polka,
uczy³am siê przez dwanacie lat
wszystkich przedmiotów po polsku.
Szko³a kszta³towa³a moj¹ to¿samoæ.
Nidy nie czu³am siê zatracona. Zawsze
by³am wiadoma, ¿e uczêszczam do
polskiej szko³y, naukê pobieram w
jêzyku ojczystym, no a mieszkam na
Litwie. To mnie nigdy nie dezorientowa³o, wrêcz odwrotnie, hymny Polski i Litwy s¹ mi bliskie, jak dzisiaj
Maj 2010
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SZKOLNICTWO
Hymn Europy jest hymnem ka¿dego
obywatela Unii Europejskiej. Uczêszczanie do polskiej szko³y ma wiele
zalet. Przede wszystkim jest to potrzebne dla samego siebie, dla utrwalenia w³asnej to¿samoci narodowej.
S¹dzê, ¿e nie wolno na si³ê zmieniaæ
swojej to¿samoci, ukrywaæ swego
pochodzenia. Cz³owiek bêdzie zawsze
szanowany, je¿eli bêdzie pielêgnowa³
swoj¹ kulturê i obyczaje, i jednoczenie pozytywnie odbiera³ inne kultury oraz narody, w szczególnoci te najbli¿sze, s¹siaduj¹ce.
Polska szko³a to nie tylko nauka w
jêzyku ojczystym, ale równie¿ mo¿liwoæ czêstych wyjazdów do Polski na
dwu  lub trzytygodniowe kolonie, organizowane przez Wspólnotê Polsk¹,
jak równie¿ organizowane na podstawie wspó³pracy miêdzyszkolnej.
 W pamiêci zosta³y wyjazdy do
Szwarcenowa w okolicach Torunia,
wspólna zabawa w cyrk z dzieæmi
z Litwy, Polski i Niemiec, a na zakoñczenie pobytu wspólny wystêp
cyrkowy na toruñskiej starówce
pod pomnikiem Miko³aja Koperni-

ka. Jednak najwa¿niejsze, co mi
mog³a daæ polska szko³a, to mo¿liwoæ ubiegania siê o stypendium ministerialne, które mi pozwoli³o beztrosko ukoñczyæ studia magisterskie
na Uniwersytecie Wroc³awskim, w
ramach europejskiego programu semestr studiowa³am na Karl-Franzens Universität w Gracu w Austrii.
A piêcioletni pobyt w Polsce otworzy³ nowe horyzonty. Uczêszczaj¹c
do wspania³ego chóru akademickiego Gaudium podczas realizacji
projektów muzycznych, takich jak
Arie ze miechem El¿biety Skrêtkowskiej, mia³am mo¿liwoæ poznaæ artystów polskiej estrady oraz
klasyków, miêdzy innymi. Zbigniewa Wodeckiego, Hannê Banaszak,
Tatianê Okupnik, Justynê Steczkowsk¹, Piaska Pasiecznego i in.
piewalimy tak¿e pod batut¹ Piotra Rubika. I to s¹ niezapomniane
wra¿enia i dowiadczenia na ca³e
¿ycie  przyznaje dziennikarka.
Polskie rodziny w rejonie solecznickim maj¹ zapewnion¹ mo¿liwoæ kszta³cenia dzieci w jêzyku

Gorzej widzimy, ale dobrze radzimy sobie ze stresem

Nasze zdrowie

W maju Dzia³ Opieki Spo³ecznej i Zdrowia samorz¹du rejonu solecznickiego opublikowa³ doroczny raport specjalny dotycz¹cy stanu zdrowia mieszkañców rejonu.
 W sumie nie jest a¿ tak le. Nie
cieszymy siê najlepszym zdrowiem,
ale te¿ nie jestemy najbardziej schorowani na tle innych rejonów Litwy
 mówi lekarz samorz¹du Miros³aw
Duchniewicz, autor raportu.
Zachorowalnoæ na 1 tys. doros³ych mieszkañców w ubieg³ym
roku stanowi³a 1735,5 przypadków;
na 1 tys. dzieci do lat 17  2242,1.
W porównawczej skali kraju wskaniki te kszta³tuj¹ siê odpowiednio na
1836,1 i 2360,5
Najwiêksze zagro¿enie mieszkañców rejonu stanowi¹ choroby górnych dróg oddechowych. Na 1 tys.
osób doros³ych zarejestrowano 345,6
nowych przypadków schorzeñ, w
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skali krajowej  336,8. Niechlubne
drugie miejsce w raporcie zajmuj¹
urazy, których doznajemy na skutek
wypadków drogowych, b¹d innych
oddzia³ywañ z zewn¹trz  117,4 przypadków na 1 tys. mieszkañców rejonu. W skali kraju  93,9 przypadków.

NA SPACER LUB ROWER

Mieszkañcy solecznickiego gorzej widz¹ i maj¹ gorszy s³uch, ni¿
przeciêtny mieszkaniec Litwy. Na
tysi¹c mieszkañców odnotowano
91,8 nowych przypadków chorób
oczu i 48,5 przypadków chorób
uszu. Wskaniki ogólnokrajowe
kszta³tuj¹ siê odpowiednio na 58,8
oraz 38,5 przypadków na 1 tys. osób.

ojczystym. Trudno poj¹æ rozumowanie rodziców, którzy kszta³c¹
dzieci w jêzyku innym ni¿ ojczysty.
Argument, ¿e po litewskiej szkole
dziecko bêdzie mia³o ³atwiej, jest
nie podparty faktami. Absolwenci
szkó³ polskich bez trudu dostaj¹
siê na studia, przy czym studia na
Litwie nie s¹ ju¿ bynajmniej szczytem marzeñ. Ale zanim dziecko
osi¹gnie wiek studencki, musi
przejæ przez szko³ê. Zanim zapiszemy je do szko³y litewskiej, warto siê zastanowiæ, jak bêdzie siê
czu³o w obcym mu jêzykowo rodowisku, jak poradzi z nauk¹, z jak¹
kultur¹ bêdzie siebie uto¿samia³o.
Powinnimy ceniæ to, co dali nam
nasi rodzice: nasz jêzyk ojczysty
(polski jest pi¹tym pod wzglêdem
liczby u¿ytkowników jêzykiem Unii
Europejskiej). Na co dzieñ polszczyzn¹ pos³uguj¹ siê miliony Polaków w kraju i poza jego granicami, dziêki niej czuj¹ siê ze sob¹
zwi¹zani, maj¹ wiadomoæ przynale¿noci do jednego narodu.
Barbara Sosno
Mieszkañcy solecznickiego niele
radz¹ sobie ze stresem. Plan dnia napiêty do granic mo¿liwoci, brak wypoczynku, w innym natomiast przypadku utrata pracy w zwi¹zku z kryzysem i poczucie bezradnoci prowadz¹ do tego, ¿e cz³owiek traci satysfakcjê z ¿ycia, popada w odrêtwienie, a niekiedy odwrotnie, wszystko
go dra¿ni i reaguje agresywnie. S¹ to
objawy chorób psychicznych. W badanym przez autorów raportu okresie
w samorz¹dzie odnotowano o 13,2
mniej przypadków zaburzeñ psychicznych na 100 tys. osób, w skali ogólnokrajowej natomiast o 62,4 przypadków wiêcej ni¿ w roku poprzednim.
Przypadków chorób uk³adu nerwowego przyby³o nam o 29,8 na 1 tys.
mieszkañców, tymczasem w kraju a¿
o 38,7 na 1 tys. mieszkañców. Stres i
nerwice maj¹ równie¿ bezporedni
wp³yw na choroby uk³adu trawiennego. Nowych przypadków zachorowañ
w rejonie odnotowano 61,3, w skali
ogólnokrajowej  62,5.

Cieszy fakt, ¿e na krajowej mapie zachorowañ na AIDS i zaka¿enie HIV, rejon solecznicki wypada
jak bia³a plama  to znaczy, ¿e liczba przypadków AIDS i HIV na naszych terenach jest równa zeru.
Z raportu wynika, ¿e tendencje
chorobowe naszych mieszkañców
nie s¹ nieodwracalne. Mo¿na im
skutecznie zapobiegaæ, ale wymaga
to odrobiny wysi³ku. W opinii Miros³awa Duchniewicza warto zwiêkszyæ wysi³ek fizyczny, pójæ do sali
sportowej, albo na si³owniê. Jeli ma
siê w domu rower  obowi¹zkowo
trzeba na nim pojedziæ, je¿eli nie 
po prostu wybraæ siê na spacer korzystaj¹c z dobrej aury. Nale¿y
jeæ wiêcej warzyw i owoców, ale
tych litewskich  zamiast mandarynek i pomarañczy wybieraæ jab³ka.
Oliw¹ zast¹piæ t³uszcze zwierzêce.
 Stosujmy zdrowy styl ¿ycia i naturaln¹ dietê  one pokrzepi¹ nasz immunitet. Dziêki nim nasze zdrowie nie
musi zale¿eæ od tony leków i interwencji medycznych  podkrela lekarz.

MEDYCYNA LE¯Y
W GRUZACH

Sytuacja litewskiej s³u¿by zdrowia jest niezadowalaj¹ca. Doprowadzi³y do tego ci¹g³e eksperymenty i
brak finansowania. Europejskie
Centrum Badania Ochrony Zdrowia,
które ocenia jak dzia³a system w
poszczególnych krajach, uplasowa³o Litwê na ostatnim miejscu. Kryteria, które brano pod uwagê sporz¹dzaj¹c raport, to dostêpnoæ us³ug,
ceny leków, finansowane dziedziny,
problemy spo³eczne i inne. Procent
PKB, przydzielany w naszym kraju
na ochronê zdrowia, jest najni¿szy
w Europie. Gorzej od Litwy zosta³a
oceniona tylko Rumunia.
 Coraz bardziej dotkliwie odczuwamy brak odpowiedniej infrastruktury  mówi Zbigniew Siemienowicz, ordynator rejonowego szpitala w Solecznikach.  Za stan budynków szpitalnych s¹ odpowiedzialne samorz¹dy, które stale borykaj¹ siê z brakiem pieniêdzy. Musielimy z w³asnych rodków przy-

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

SPO£ECZEÑSTWO

Przyjaciele z Kinderaugen z darami w Solecznikach

dzieliæ na remonty 525 tysiêcy litów,
a przecie¿ moglimy zainwestowaæ
tê kwotê w poprawê poziomu wiadczonych us³ug. W tym roku finansowanie placówki zmniejszy siê w
porównaniu z rokiem ubieg³ym o
ponad 600 tysiêcy litów.
Z braku finansowania wynika
kolejny bardzo wa¿ny problem 
brak kadry medycznej. redni wiek
personelu szpitala solecznickiego
wynosi oko³o 57 lat. Podobnie dzieje
siê w ca³ym kraju.
 Jeszcze kilka lat i szpitale rejonowe bêd¹ mog³y zawieszaæ k³ódki na drzwiach  przyznaje ordynator.  Niepokoi mnie równie¿ stosunek pañstwa do medyków. Przeciêtne wynagrodzenie w sektorze zdrowia stanowi bowiem zaledwie 63
proc. przeciêtnego wynagrodzenia w
kraju. W ten sposób lekarzy traktuje siê tylko w krajach Afryki.

WRACA GRULICA

Stan zdrowia mieszkañców w
znacznym stopniu zale¿y od profilaktyki i sytuacji socjalnej w kraju. Grulica jest chorob¹ socjaln¹, któr¹ powoduje niski poziom ¿ycia cz³owieka. Liczba zachorowañ na tê chorobê
jest niczym papierek lakmusowy. Niestety wskaniki s¹ bardzo grone. Potwierdza to równie¿ raport, o którym
by³a mowa wy¿ej. Otó¿ w ubieg³ym
roku w rejonie odnotowano 32 nowe
przypadki tej groniej choroby.
 Nie mamy w kraju odpowiedniej instytucji, która prowadzi³aby
prace profilaktyczne. Jestemy

zmuszeni do sta³ego przezwyciê¿ania chorób socjalnych. Medycyna
nie ma szansy na sukces, dopóki nie
mamy jasnej koncepcji reformy
systemu zdrowia, opartej na w³aciwym finansowaniu  podkrela
Zbigniew Siemienowicz.
Priorytetowym finansowaniem
ze strony pañstwa mog¹ cieszyæ siê
jedynie wiêksze kliniki. Kliniki w
Santaryszkach i w Kownie maj¹
wsparcie równe finansowaniu 40
rejonowych szpitali.
W ostatnich latach solecznicki
szpital, dziêki wspó³pracy z zagranicznymi fundacjami charytatywnymi,
otrzyma³ znacz¹c¹ pomoc, zarówno
finansow¹ jak i rzeczow¹. Jednym z
najbardziej aktywnych partnerów placówki medycznej jest fundacja charytatywna Kinderaugen z miasta
Hude w powiecie Oldenburg (Niemcy). W kwietniu niemieccy wolontariusze dostarczyli do Solecznik kolejny transport pomocy humanitarnej.
 Jestemy bardzo wdziêczni niemieckim partnerom za wsparcie
okazywane naszej placówce medycznej. W du¿ym stopniu dziêki
pomocy sponsorów z Zachodu uda³o nam siê w ostatnich latach wymieniæ wiêkszoæ mebli na salach,
wzbogaciæ siê o dobrej jakoci
sprzêt medyczny. Przy udziale Kinderaugen praktycznie w ca³oci
zosta³y wyremontowane sale oddzia³u dzieciêcego oraz po³o¿niczego w naszym szpitalu  mówi Zbigniew Siemienowicz.
Bo¿ena Lenkiewicz
Maj 2010
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AKTUALIA

Przegl¹d wydarzeñ  maj
4 2 maja w Dniu Polonii i Polaków Za Granic¹, blisko piêæ tysiêcy Polaków z Wilna, Wileñszczyzny
i innych regionów Litwy wziê³o
udzia³ we Mszy wiêtej, która zosta³a odprawiona przed o³tarzem
Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Mszê w. odprawi³ biskup Juozas
Tunaitis, koncelebrowali ksiê¿a z
ró¿nych parafii Wileñszczyzny.
Modlitwê w intencji Polaków poprzedzi³o sk³adanie kwiatów przy
mauzoleum marsza³ka Józefa Pi³sudskiego na cmentarzu na Rossie.
Tam dwoma minutami ciszy
uczczono te¿ pamiêæ ofiar katastrofy samolotu pod Smoleñskiem i
ofiar Katynia sprzed 70 lat. W uroczystociach wziê³a udzia³ liczna
grupa mieszkañców rejonu solecznickiego, przedstawicieli samorz¹du oraz organizacji spo³ecznych.
Zdzis³aw Palewicz, mer rejonu,
prezes rejonowego oddzia³u ZPL w
imieniu solczan z³o¿y³ wieniec na
mauzoleum Marsza³ka.

4 W ci¹gu ca³ego miesi¹ca w
szko³ach, przedszkolach i orodkach
kultury odbywa³y siê koncerty z okazji Dnia Matki, obchodzonego na Litwie w pierwsz¹ niedzielê maja, natomiast w tradycji polskiej  26 maja.
2 maja wspólny koncert dla mam
przed starostwem w Kolenikach
zorganizowa³y kolenickie przedszkole, podstawówka oraz Szko³a
rednia im. Ludwika Narbutta i
Szko³a Podstawowa w Wersoce.
¯yczenia zgromadzonym matkom
z³o¿yli ks. proboszcz Anatol Markowski i starocina Danuta Wilbik.
23 maja na wiêto Matki do Domu
Kultury zaprosi³o Gimnazjum ejszyskie. Okazjonalny koncert przygotowali uczniowie od najm³odszych klas
do maturalnych, wyst¹pi³ równie¿
szkolny zespó³ Kwiaty Polskie.
Koncerty i wystawy dedykowane
matkom odby³y siê w Rudnikach,
Turgielach, Dajnowie, Janczunach.

4 3 maja na Rossie przy Gro-

bie Matki i Serca Syna odby³a siê
uroczystoæ powiêcona 219. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele w³adz rejonu oraz solecznickiego oddzia³u ZPL.

4 3 maja dyrektor solecznickiego samorz¹du Boles³aw Daszkiewicz podpisa³ z dyrektorem spó³ki
Statovita Edmundasem Marozasem umowê o modernizacji oczyszczalni cieków w Ejszyszkach. Modernizacja zostanie przeprowadzona w ramach projektu Modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodoci¹gu i kanalizacji w rejonie solecznickim. Projekt jest finansowany ze rodków Programu Spójnoci na lata 2007 - 2013. Modernizacja oczyszczalni cieków w Ejszyszkach bêdzie kosztowa³a 4 mln
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219 tys. litów. Ma byæ zakoñczona
w maju 2011 roku.

4 Od 5 do 7 maja w rejonie solecznickim przebywa³a delegacja
powiatu nyskiego. Kontakt zosta³
nawi¹zany podczas pobytu solecz-

nickiej delegacji w Opolu wiosn¹
br., teraz przedstawiciele powiatu
przyjechali do Solecznik, by spotkaæ siê z w³adzami rejonu oraz odwiedziæ gminê butrymañsk¹, z
któr¹ powiat nyski bêdzie wspó³pracowaæ. Gocie zaprosili na kolonie do Polski grupê dzieci i m³odzie¿y z Butrymañc.

4 Od 4 do 8 maja przedstawiciele rejonu  dyrektor administracji samorz¹du Boles³aw Daszkewicz, starocina gminy butrymañskiej Wanda Bielska i dziewieniskiej Czes³awa Marcinkiewicz
wraz z samorz¹dowcami z Druskienik, Lazdijai i wiêcian, gocili w
Norwegii. Wizyta zosta³a zorganizowana w ramach projektu Nawi¹zywanie dialogu pomiêdzy w³adz¹
lokaln¹ a mieszkañcami.
4 7 maja Pañstwowa Inspekcja
Jêzyka Litewskiego wymierzy³a
grzywnê w wysokoci 450 litów
dyrektorowi solecznickiej zajezdni
autobusowej Edgarowi Ob³oczyñskiemu. Przewonik zosta³ ukarany
za umieszczenie na autobusach zajezdni dwujêzycznych tabliczek z
nazwami kursów autobusowych. S¹
to autobusy je¿d¿¹ce na trasach Wilno  Skorbuciany, Rudniki  Wilno,
Mereszlany  Wilno. Wiêkszoæ

AKTUALIA
osób, korzystaj¹cych z tych po³¹czeñ  to Polacy, osoby w starszym
wieku, jak mówi Ob³oczyñski, tabliczki dwujêzyczne zosta³y umieszczone w trosce o takich pasa¿erów.
Dyrektor solecznickiej zajezdni karê
zap³aci, ale tabliczek nie usunie.

dzie i Grodnie (od 21 do 23 maja).
Tematem forum by³ rozwój wspó³pracy transgranicznej. Omawiano
mo¿liwe kierunki nawi¹zania kontaktów gospodarczych.

4 O rozwoju kontaktów go-

4 Pañstwowa Inspekcja Jêzyka

Litewskiego wymierzy³a kolejn¹
grzywnê  tym razem w wysokoci
1200 litów - dyrektorowi administracji samorz¹du rejonu solecznickiego Boles³awowi Daszkewiczowi,
za dwujêzyczne tabliczki z nazwami ulic. Jest to ju¿ druga grzywna
dla dyrektora administracji.
Pierwsz¹, w wysokoci 400 litów
Daszkiewicz ju¿ zap³aci³ przed kilkoma miesi¹cami. Grzywny Pañstwowej Inspekcji Jêzykowej s¹
ma³o skuteczne. Ostatnio na Wileñszczynie na prywatnych domach
przybywa dwujêzycznych nazw ulic
m.in. w Dziewieniszkach.

most samochodowy. Most dla pieszych ma 20 m d³ugoci, szerokoæ
 2,8 m. W trakcie remontu wymienione zosta³y podpory, uporz¹dkowane stoki, po³o¿ona asfaltowo  betonowa nawierzchnia.
Prace zosta³y sfinansowane z programu nadzoru i budowy dróg,
koszty wynios³y 235 tys. litów.

4 27 maja odby³o siê kolejne posiedzenie Rady solecznickiego samorz¹du. Rada zadecydowa³a o przyznaniu z bud¿etu
samorz¹du 10 tys. litów na rzecz
powodzian w Polsce.

4 9 maja mieszkaj¹cy w rejo-

nie solecznickim weterani II wojny
wiatowej uczcili 65. rocznicê zwyciêstwa. Przeszli w pochodzie z placu przed samorz¹dem na cmentarz
wojskowy, by z³o¿yæ kwiaty. W
imieniu w³adz rejonu do zgromadzonych zwróci³ siê wicemer Andrzej
Andruszkiewicz.

4 W Ejszyszkach zakoñczy³
siê remont mostu dla pieszych
przez Wersokê. Na zlecenie solecznickiego samorz¹du remont
wykona³a spó³ka Tiltuva, która
w 2008 r. wyremontowa³a równie¿

spodarczych dyskutowano równie¿ na forum polsko  litewsko 
niemieckim w Nowym Miecie
Lubawskim (17 - 20 maja). Delegacja rejonu wziê³a udzia³ w konferencji oraz seminarium informacyjnym, prezentuj¹c uczestnikom
forum mo¿liwoci prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej oraz
funkcjonowania przedsiêbiorstwa
zagranicznego na Litwie.
Podczas wizyty zosta³y te¿ omówione kierunki wspó³pracy samorz¹du rejonu solecznickiego oraz
powiatu nowomiejskiego.

4 Rozpoczê³a siê restauracja
kapliczki z XVIII w., która stoi
przy wjedzie do Solecznik. Zaprojektowa³ j¹ architekt Wawrzyniec Gucewicz. Kapliczka jest
symbolem, wizytówk¹ Solecznik,
choæ formalnie nie ma jej na licie
zabytków kultury. Z inicjatyw¹ odnowienia kapliczki wyst¹pi³ mer
rejonu Zdzis³aw Palewicz. Projekt
przygotowany przez architekt Astê
Mekauskiene przewiduje odtworzenie i ustawienie granitowego
krzy¿a i rzeby z marmuru, uporz¹dkowanie terenu. Prace wykonuje spó³ka ybartuva.
4 Mer rejonu Zdzis³aw Pale-

wicz wzi¹³ udzia³ w litewsko-bia³oruskim forum gospodarczym, które odbywa³o siê na Bia³orusi, w Li-

4 Rada samorz¹du zatwierdzi³a harmonogram pracy dzia³aj¹cych w rejonie przedszkoli w
okresie letnim. Niektóre placówki bêd¹ nieczynne w ci¹gu dwóch
miesiêcy  w lipcu i sierpniu,
inne zostan¹ zamkniête ju¿ w
po³owie czerwca, miesiêczn¹
przerwê bêdzie mia³o solecznickie przedszkole Bajka. Decyzja zosta³a uzgodniona z rodzicami i kierownikami placówek.
Przerwa wakacyjna zostanie wykorzystana na wykonanie w
przedszkolach remontów.
Opr. Barbara Sosno
Maj 2010
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ZPL
Dla nich bycie Polakiem, to wielki zaszczyt.

Dbaj¹ o korzenie
Butrymañce s¹ znane nie tylko jako malownicza miejscowoæ po³o¿ona miêdzy Solecznikami a Ejszyszkami, ale równie¿
jako ta, która wyda³a wielu znanych polityków i dzia³aczy spo³ecznych. Nic wiêc dziwnego, ¿e
dzia³a tu jedno z najliczniejszych
kó³ Zwi¹zku Polaków na Litwie
w naszym rejonie.

Z

a³o¿yciele ko³a: Maria £odziato
i Czes³aw Sakson, którego dzisiaj z nami ju¿ nie ma, powo³ali go
do ¿ycia zainspirowani pierwszym
Zjazdem Polaków na Litwie, który
obradowa³ w po³owie kwietnia 1989
roku w Wilnie. Ko³o powsta³o w ówczesnej butrymañskiej Szkole redniej (dzi jest to Szko³a im. Anny
Krepsztul). Pierwszym prezesem zosta³ Czes³aw Sakson. Dyrektork¹
placówki by³a Zofia Zujewicz. Ci ludzie - wykszta³ceni, inteligentni,
kompetentni i bardzo ciepli, potrafili zgromadziæ wokó³ siebie pedagogów, uczniów i rodziców. Niestrudzon¹ kreatork¹ idei narodowociowych by³a równie¿ Janina Sakson,
nauczycielka jêzyka polskiego.
Wdra¿a³a w ¿ycie has³o, ¿e byæ
Polakiem, to wielki zaszczyt. Dzia³alnoæ ko³a nie mog³a byæ skazana
na niepowodzenie, dopóki pracowali w nim tacy ludzie.

uczniowie tamtejszej szko³y maj¹
zapewnione kolonie letnie w Polsce.
Wieloletnia przyjañ ³¹czy spo³eczników równie¿ z Zespo³em Szkó³
Budowlanych w Olsztynie i jego dyrektorem Henrykiem Gajdamowiczem oraz bia³ostock¹ Szko³¹ Podstawow¹ nr 26 im. Stanis³awa Staszica.
Dzisiaj w dzia³alnoci ko³a
czynny udzia³ bierze 47 osób. S¹
to nauczyciele i uczniowie, pracownicy gminy oraz studiuj¹ca
m³odzie¿. To w³anie najm³odsze
pokolenie ZPL-u w 2008 roku napracowa³o siê, ale przygotowa³o
piêkn¹ uroczystoæ z okazji nadania szkole imienia naszej wybitnej
malarki Anny Krepsztul. M³odzi
przejêli te¿ na siebie obowi¹zek
opieki nad grobami ¿o³nierzy AK
na miejscowym cmentarzu.
Od szeciu lat prezesem ko³a jest
Anna Jasiñska - osoba aktywna, postrzegaj¹ca perspektywê i bardzo zaanga¿owana. Niechêtnie mówi o sobie. Woli wymieniaæ nazwiska tych,
którzy dzia³aj¹ pod jej przewodnictwem  D. Jezulewicz, B. Zujewicz,
A. Suchocki, E. Sawiel, E. Jasielonis, M. Palul, W. Tkaczenko.
Wac³awa Tkaczenko jest wietn¹
konferansjerk¹. Nale¿y do niej prowadzenie wszystkich imprez organizowanych w Butrymañcach. S¹ to

tradycyjnie ju¿: Dzieñ Niepodleg³oci Polski, Dzieñ Rodziny, Dzieñ
Polaka i wiele innych.

JESIENI¥
WIELKI JUBILEUSZ

Dzi dyrektork¹ szko³y, która by³a
i pozostaje kolebk¹ dzia³alnoci spo³ecznej, jest Teresa Sawiel. Dziêki jej
aktywnoci placówka jest zadbana i odpowiednio wyposa¿ona. Dzieci i nauczyciele mog¹ korzystaæ z najnowszych pomocy dydaktycznych i materia³ów metodycznych.
 Za wspieranie naszych pomys³ów
jestemy niezmiernie wdziêczni Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie,
Stowarzyszeniu Szkó³ Polskich na Litwie Macierz Szkolna oraz administracji rejonu solecznickiego  mówi
prezes Anna Jasiñska.  Obecnie z
ogromnym zaanga¿owaniem i odpowiedzialnoci¹ planujemy obchody
100. rocznicy za³o¿enia szko³y w Butrymañcach. Obchody odbêd¹ siê jesieni¹. Pragniemy, by jubileusz sta³ siê
pretekstem do spotkania by³ych
uczniów i nauczycieli szko³y z tymi,
którzy tu dzisiaj pracuj¹ i ucz¹ siê.
Ca³a dzia³alnoæ ko³a ZPL w
Butrymañcach jest ukierunkowana
na utrwalenie polskoci, pielêgnowanie tradycji i przekazanie ich m³odemu pokoleniu.
 Nie mamy dzi ³atwo. Nie jest
tajemnic¹, ¿e niektórzy radykalnie
nastawieni litewscy politycy zarzucaj¹ nam to i owo. Usi³uj¹ wmówiæ
nam, ¿e nie jestemy Polakami. My
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UPAMIÊTNIÆ AK

Dziêki kontaktom prezesa Saksona z Andrzejem Olszewskim z Macierzy oraz ze wiatowym Zwi¹zkiem Armii Krajowej miejskiego
ko³a w Olsztynie, dziêki wsparciu
rejonowego oddzia³u ZPL, 27 kwietnia 1997 roku na cmentarzu w Butrymañcach stan¹³ pomnik powiêcony ¿o³nierzom Armii Krajowej.
Pod koniec lat 90. zwi¹zkowcy
z Butrymañc nawi¹zali kontakt z
Caritas archidiecezji warmiñskiej,
dziêki czemu od ponad 10 lat

Bez pamiêci o przesz³oci nie ma przysz³oci

jednak stoimy na swoim. Robimy
wszystko, aby drzewo narodowoci
polskiej nie uszkodzi³o ani jednego
korzenia  dodaje Anna Jasiñska.

DZIA£AJ¥
OD DWÓCH DEKAD
Butrymañce i Dojlidy dzieli
nieca³e 10 km drogi, jednoczy
natomiast determinacja i zaanga¿owanie dzia³aczy ZPL-u. Ko³o
ZPL w Dojlidach powsta³o w
1989 roku, wkrótce po tym, gdy
litewscy Polacy powo³ali do ¿ycia
sam Zwi¹zek.

P

ierwszym prezesem ko³a by³a pani
Anna Korszul, wicedyrektorka
Szko³y Podstawowej. Z wielkim entuzjazmem podjê³a siê tej misji, poniewa¿
uwa¿a³a, ¿e nadszed³ czas odrodzenia
polskich tradycji na tych terenach.
Pierwsz¹ imprez¹, jak¹ aktywici
ko³a rozpoczêli sw¹ dzia³alnoæ, by³y
jase³ka w miejscowej szkole. By³a to
nie tylko próba odrodzenia dawnej
polskiej tradycji, ale te¿ prezentacja
idei, celów i perspektyw nowopowsta³ej organizacji spo³ecznej. Wielkie
brawa i s³owa uznania, których doczekali zwi¹zkowcy, by³y najlepsz¹
inspiracj¹ do kontynuacji pracy.
Na pocz¹tku dzia³alnoci ko³o liczy³o oko³o 30 osób. Przede wszystkim byli to nauczyciele i uczniowie
starszych klas. Na fali odrodzenia
niepodleg³oci Litwy i jednoczenie
nieufnoci, któr¹ w³adze centralne
nowej Litwy darzy³y rejon solecznicki, dzia³alnoæ ko³a nabra³a nowego
wymiaru. Integracja z ¿yciem w kraju musia³a iæ w parze ze zg³êbianiem
w³asnej to¿samoci narodowej.

PIELÊGNUJ¥
POLSKIE TRADYCJE

Od 1994 roku prezesem dojlidzkiego ko³a jest Stanis³awa Rodziewicz, nauczycielka jêzyka polskiego.
Pamiêta rok 1997, gdy w dzia³alnoæ
spo³eczn¹ zaanga¿owanych by³o 58
osób. Tego pamiêtnego roku dojlidzkie ko³o by³o najprawdodpodobniej
najliczniejszym ko³em w rejonie.

 Obecnie ko³o liczy
ponad 30 osób. Liczba
cz³onków zmala³a, poniewa¿ zmniejszy³a siê liczba uczniów w szkole.
Trzon stanowi¹ nauczyciele, uczniowie i ich rodzice  mówi pani Stanis³awa.  Podstawowym
celem naszej dzia³alnoci
jest zachowanie i krzewienie tradycji i jêzyka
polskiego. Najwiêksz¹
uwagê kierujemy do rodaków mieszkaj¹cych w
Dojlidach. Robimy to poZPL-owcy z Dojlid w Zielonkach ko³o Warszawy
przez organizacjê takich
spotkañ jak dzielenie siê op³atkiem je argumenty i podpisy przes³alimy
i wiejskich zapustów, które siê ju¿ do pani prezydent Dali Grybauska.
sta³y nasz¹ lokaln¹ tradycj¹.
ite, Sejmu, rz¹du i ministra owiaty i
Na imprezach ko³a zawsze s¹ nauki. Moim zdaniem w³adze kraju
obecni przedstawiciele w³adz rejo- powinny wiedzieæ o tym, ¿e jestemy
nowych, co zdaniem pani prezes jest oraz o tym, do czego d¹¿ymy. Takie
najlepszym sposobem na poznawa- by³o nasze przes³anie  podkrela
nie problemów, z którymi boryka siê Stanis³awa Rodziewicz.
miejscowa spo³ecznoæ.
Zwi¹zkowcy spotykaj¹ siê nie PRZYJACIELE Z TUCHORZY
Ko³o ZPL w Dojlidach przyjatylko z okazji wi¹t. Ostatni¹ okazj¹
do spotkania by³o zbieranie podpi- ni siê z Zespo³em Szkó³ Podstawosów pod apelem do w³adz litewskich wych w Tuchorzy (woj. wielkopolo to, by zrezygnowa³y z pomys³u skie). Przyjañ trwa ju¿ od dobrych
ujednolicania egzaminu z jêzyka kilku lat. Wyjazdy do Polski s¹ nie
pañstwowego dla klas polskich i li- tylko spotkaniem z Macierz¹, ale te¿
tewskich oraz uwzglêdni³y potrze- okazj¹ do wzajemnego poznawania
bê specjalnej rekrutacji klas mniej- siê oraz uzupe³niania swej wiedzy.
 Za mo¿liwoæ takich wyjazdów,
szoci narodowych podczas reformy
optymizacji placówek owiatowych jak te¿ podejmowanie naszych przyjaw kraju. Dyskusja, która odby³a siê ció³ z Tuchorzy na solecznickiej ziepod auspicjami ko³a, przyci¹gnê³a mi, jestemy wdziêczni rejonowemu
nie tylko dzia³aczy spo³ecznych, ale oddzia³owi ZPL-u, który dofinansowurównie¿ mieszkañców, którzy bolej¹ je wyjazdy i udziela pomocy w przyjnad t¹ spraw¹, tak jak ca³a spo³ecz- mowaniu goci  mówi pani prezes.
Najwiêksze s³owa uznania nale¿¹
noæ polska na Litwie.
 Na pocz¹tku naszej rozmowy siê jednak cz³onkom dojlidzkiego
odnotowa³am z gorycz¹, ¿e liczba ko³a - starszej i m³odszej generacji
cz³onków ko³a siê zmniejszy³a, po- spo³eczników, którzy niestrudzenie
niewa¿ zmniejszy³a siê liczba dzieci dbaj¹ o zachowanie to¿samoci nauczêszczaj¹cych do szko³y. Niestety rodowej nie zwa¿aj¹c na przeciwnonasze wsie powoli starzej¹ siê. Nie- ci losu. S¹ to Anna Korszul, Helena
liczne m³ode polskie rodziny oraz ich U³anowska, Tadeusz i Joanna Rudzidzieci nie powinny mieæ k³opotów ze sowie, Leokadia Dubrawska, Jadwizdobywaniem wiedzy. Ponadto, czê- ga Romaszko, Eleonora Jurgo, Rystokroæ, szko³a jest na wsi jedynym szard i Romualda Cimoszewiczowie
orodkiem kultury. Nie mo¿emy byæ i wielu, wielu innych.
Bo¿ena Lenkiewicz
pozbawieni tego wszystkiego. SwoMaj 2010
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RELIGIA
Cynik czy wspó³czesny faryzeusz?

KATOLIK
w dzisiejszych czasach

N

ajwiêkszy opór u ludzi cynicznych wzbudza nie k³amstwo,
lecz prawda. Bolesnym znakiem naszych czasów jest fakt, ¿e w spo³eczeñstwie nowoczesnym ludzie z³ej
woli tworz¹ rodowisko, które w
znacznym stopniu wp³ywa na mentalnoæ oraz na styl ¿ycia wspó³czesnego cz³owieka. Ludzie ci nie stanowi¹ licznej grupy, a mimo to s¹
na tyle dobrze zorganizowani oraz
dysponuj¹ takim wp³ywem na politykê, gospodarkê i rodki spo³ecznego przekazu, ¿e wywieraj¹ znacz¹cy wp³yw na ¿ycie pozosta³ych
grup spo³ecznych. Postêpowanie
ludzi, których mo¿emy nazwaæ cynikami, dalekie jest od zasad Ewangelii, a tak¿e od stylu ¿ycia zdecydowanej wiêkszoci obywateli.
Formalny pogl¹d na sakramenty
oraz religijnoæ ukazuje cynizm
b¹d faryzeizm w ¿yciu religijnym.
Niektórzy z nich g³osz¹ tego typu
absurdalne i postêpowe pogl¹dy
po to, by usprawiedliwiaæ swój styl
¿ycia, czyli dorabiaæ poprawn¹ politycznie ideologiê do niepoprawnego etycznie postêpowania. S¹ te¿
wród nich i tacy, którzy z pe³n¹ wiadomoci¹ promuj¹ chor¹ filozofiê
¿ycia po to, by manipulowaæ innymi
ludmi, by nimi rz¹dziæ, by na nich
zarabiaæ, by wykorzystywaæ spo³eczeñstwo do w³asnych przewrotnych
celów. Widzimy jak to np. w ostatnim czasie idea tolerancji przekszta³ci³a siê w ideê propagandy homoseksualizmu. Jednoczenie wiele z
tych osób nadal siebie uwa¿a za
chrzecijan. Cynicy nie szukaj¹
zwykle kontaktu z Kocio³em, z parafi¹ czy z duszpasterzem. Im wy-
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starczy jedynie formalna przynale¿noæ i zaspokojenie swych potrzeb.
Wiosna, to czas Pierwszej Komunii wiêtej, która dla wielu rodzin jest naprawdê wa¿nym wiêtem. A jak to prze¿ywa cynik  faryzeusz  katolik? Zastanawiam
siê, dlaczego niektórzy tak d¹¿¹ do
uporz¹dkowania swego dziecka,
ukazuj¹c wrêcz arogancjê wobec
Kocio³a i wiary. Przed kilku dniami prze¿ywalimy w parafii spowied dzieci pierwszokomunijnych. Nawet nie zadajê pytania,
dlaczego dzieci z rodzin ca³kiem
niepraktykuj¹cych przystêpuj¹ do
komunii, a tylko pytam: Jaki to ma
sens?. Co mo¿e daæ z wiary matka dziecku, która w kociele podczas spowiedzi i na pocz¹tku Mszy
czyta sobie gazetê, by³em tego
wiadkiem, a ojciec przy kociele
pali papierosa, oczekuj¹c kiedy to
skoñczy siê, aby jak najszybciej
wróciæ do domu. Czy¿ nie jest to
przejawem cynizmu w wierze?
Wspó³czeni cynicy, to ludzie jeszcze bardziej przewrotni ni¿ faryzeusze i uczeni w Pimie sprzed
dwóch tysiêcy lat. Niektórzy z nich
nie tylko nie czyni¹ dobra, ale  w
przeciwieñstwie do faryzeuszy 
nie g³osz¹ dobra. Nie próbuj¹ nawet udawaæ tego, ¿e s¹ sprawiedliwi. Przeciwnie, otwarcie g³osz¹ pogardê dla ¿ycia i godnoci cz³owieka, a ró¿ne patologie w relacjach
miêdzyludzkich, ukazuj¹ jako
idea³. Podczas rozmowy z rodzicami w szkole, coraz czêciej s³yszê
stwierdzenie, ¿e s¹ neutralni
wiatopogl¹dowo. Jedna matka
mówi³a: Jestemy wolnomylicie-

FOT. ARCHIWUM

Kto mnie zapyta, dlaczego ³¹czê dwie doæ odrêbne kategorie:
cynizm i faryzeizm? Po prostu uwa¿am, ¿e w dzisiejszym wiecie
ogl¹damy przepl¹tanie siê tych zjawisk.

lami, a jednak dziecko chcemy oddaæ do katolickiej szko³y, wiêc
mamy zastrze¿enie, aby szko³a nie
wtr¹ca³a siê w wychowanie religijne dziecka. wietny przyk³ad faryzeizmu ponad wieki: wiara i religia
nie s¹ mi potrzebne, a jedynie to, co
jest dla mnie najwygodniejsze. Wygodnictwo takie wyp³ywa z cynizmu
oraz faryzeizmu, a w konsekwencji
prowadzi do utraty wiary. Wiele
mo¿na mówiæ o wspó³czesnym objawie cynizmu: ¿e aborcja to wolna wola matki, ¿e eutanazja to sprawa wyboru, ¿e poszanowanie ¿ycia
i godnoci ludzkiej to przestarza³e
stereotypy. To wszystko w³anie
wskazuje na cynizm XXI wieku.
Im bardziej rodzice, ksiê¿a, katecheci, nauczyciele i inni ochrzczeni demaskuj¹ przewrotnoæ i z³¹
wolê wspó³czesnych cyników, tym
mocniej ludzie ci atakuj¹ Koció³ i
tym bardziej agresywnie neguj¹ troskê Kocio³a o cz³owieka. Ta sytuacja nie zmieni siê, gdy¿ cynikom
zawsze bêdzie przeszkadza³ Koció³
katolicki, który uczy cz³owieka myleæ i kochaæ na wzór Chrystusa. Kto
myli i kocha, ten nie poddaje siê
manipulacji cyników i dlatego staje
siê przedmiotem ich zajad³ych ataków. Zdarza siê, ¿e kto z ludzi cynicznych zastanawia siê nad swoim
dotychczasowym postêpowaniem i
szczerze postanawia siê zmieniæ. Do
takich ludzi wszyscy powinnimy
kierowaæ s³owa odwagi i nadziei.
Niech zwyciê¿y zdrowy rozs¹dek i
Mi³oæ.
Ks. Lic. Miros³aw Dowda

KULTURA

Majowy weekend z folklorem i rzemios³em

F

estyn Pieñ znad Solczy jest
najwiêksz¹ imprez¹ artystyczn¹
rejonu solecznickiego, organizacjê którego przed laty zainicjowa³ Oddzia³ ZPL Rejonu Solecznickiego. Od tego czasu polska
organizacja spo³eczna niezmiennie patronuje imprezie.
Ca³y ciê¿ar pracy zwi¹zany z organizacj¹ wiêta spada na barki
pracowników Centrum Kultury
w Solecznikach. Tegoroczna
edycja poniek¹d udowodni³a, ¿e
w tej pracy specjalici od kultury osi¹gnêli stan perfekcji.
Ka¿dy uczestnik wiêta, niezale¿nie od wieku, móg³ znaleæ w
nim co dla siebie.
 Tegoroczny festyn Pieñ
znad Solczy zosta³ organizowany przy wspó³pracy z gmin¹ Jeleniewo z Polski, z któr¹ razem napisalimy projekt Tradycja i klasyka nie
zna granic. Projekt otrzyma³ finansowanie z polsko-litewskiego Funduszu Ma³ych Projektów S¹siedzi
w dzia³aniu w ramach Programu
Wspó³pracy Transgranicznej Litwa
 Polska 2007-2013. Nale¿y odznaczyæ, ¿e w ramach tego projektu
pomimo festynu Pieñ znad Solczy odbêdzie siê ca³y szereg innych imprez kulturalnych zarówno
w rejonie solecznickim, tak i w gminie Jeleniewo,  powiedzia³a Gra¿yna Zaborowska, dyrektorka Centrum
Kultury w Solecznikach.
Jubileuszowy festyn rozpocz¹³
siê w sobotê na placu samorz¹dowym. Ponad piêædziesi¹t mistrzów
rzemios³a ludowego z Polski, Litwy

i Bia³orusi prezentowa³o tego dnia
swoje prace. Gocie wiêta mogli
nie tylko na w³asne oczy zobaczyæ
jak powstaj¹ dzie³a rzemielnicze,
ale te¿ nauczyæ siê jak robiæ wyroby z wikliny, gliny, drewna. Solczanie tak¿e chêtnie nabywali na pami¹tkê ro¿nego rodzaju wyroby rzemios³a ludowego. Przez ca³y dzieñ
jarmarkowi rzemielniczemu w centrum miasta towarzyszy³ koncert, w
którym wziê³y udzia³ zespo³y taneczne i estradowe z rejonu solecznickiego oraz Polski i Bia³orusi.

kiestry Filharmonii im. W. Lutos³awskiego w £om¿y.
 Dzisiaj wszyscy jestemy
uczestnikami najwa¿niejszej imprezy kulturalnej rejonu solecznickiego.
Kieruj¹c siê s³owami Goethego:
Gdzie s³yszysz piew, tam wejd,
tam dobre serce maj¹. li ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie piewaj¹ chcia³bym pozdrowiæ i podziêkowaæ
wszystkim uczestnikom XV Jubileuszowego Festiwalu Pieñ znad Solczy. W ci¹gu ubieg³ych lat impreza
sta³a siê wielonarodowociow¹, prezentuj¹c¹ kulturê zarówno Ziemi
Solecznickiej, jak te¿ innych krajów. Tegoroczny festiwal jest wyj¹tkowy nie tylko z racji swojej jubileuszowej, piêtnastej edycji ale
tak¿e bogatego i urozmaiconego
programu. Wielkie s³owa podziêkowania chcê tak¿e skierowaæ do
zespo³ów bior¹cych udzia³ w naszym festiwalu. Bez was, kochani
artyci, nasze wiêto nie by³oby
mo¿liwe,  powiedzia³ podczas
uroczystoci otwarcia festiwalu
mer Zdzis³aw Palewicz.
Do samego wieczora nad Solecznikami rozbrzmiewa³y muzyka i piew w wykonaniu kilkunastu zespo³ów artystycznych. Wyj¹tkowo, po raz pierwszy w historii festynu, nie wyst¹pi³ zespó³ Solczanie. Artyci, nazywanego nie bez
podstaw reprezentacyjnym zespo³em
rejonu solecznickiego, w tych dniach
swoj¹ twórczoci¹ promowali ojczysty rejon na Opolszczyznie.
W niedzielnym koncercie przed
solecznick¹ publicznoci¹ wyst¹pi³y zespo³y folklorystyczne rejonu :
Ejszyszczanie, Znad Mereczanki, Turgielanka, Solczanka,
Kwiaty Polskie, chóry szkó³ muzycznych w Solecznikach, Jaszunach i Ejszyszkach. Gocinnie na
solecznickiej scenie wyst¹pi³y: litewski zespó³ folklorystyczny
ilvitis z Kowna, Ludowy Zespó³
Pieni i Muzyki Bia³oruskiej ,,Niemen z Grodna.
Andrzej Ko³osowski
FOT. IRENA KO£OSOWSKA

Niezwykle bogatym i urozmaiconym okaza³ siê tegoroczny program festynu Pieñ znad Solczy, który w dniach 15-16 maja
odby³ siê w Solecznikach. Program jubileuszowej, piêtnastej
imprezy pomimo koncertów zespo³ów ar tystycznych zosta³
wzbogacony o jarmark mistrzów
rzemios³a ludowego z Bia³orusi,
Polski i Litwy.

Drugi dzieñ festynu tradycyjnie
rozpocz¹³ siê od Mszy wiêtej w solecznickim kociele. Z kocio³a zespo³y artystyczne przemaszerowa³y ulicami miasta do parku. Na czele przemarszu sz³a orkiestra dêta
Szko³y Sztuk Piêknych im. S. Moniuszki w Solecznikach pod batut¹
Rimantasa Rutkauskasa. Dla szkolnej orkiestry tegoroczny festyn mia³
szczególne znaczenie. Tego dnia
orkiestra wystêpowa³a przed rodzim¹ publicznoci¹, jako laureat
konkursu m³odych zespo³ów artystycznych Litwy. Orkiestra dêta sta³a
siê pierwszym zespo³em artystycznym rejonu solecznickiego, którego dorobek kulturowy zosta³ odznaczony nagrod¹ Z³oty ptak.
Niedzielny program koncertowy rozpocz¹³ siê od wystêpu or-
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WYDARZENIA

Solczanka w Warszawie

FOT. ARCHIWUM SOLCZANKI

Zespó³ Pieni i Tañca ,,Solczanka, dzia³aj¹cy w Gimnazjum
imienia Jana niadeckiego w
Solecznikach, odwiedzi³ Warszawê na zaproszenie Zespo³u Parlamentarnego na rzecz Przyjaznego S¹siedztwa na Wschodzie
oraz Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Wizyta w
polskiej stolicy by³a zorganizowana w ramach obchodów wiêta
Konstytucji 3 Maja.

G

M³odzi artyci zwiedzaj¹ gmach parlamentu RP

decznoci¹. Wszêdzie byli mile widziani i oklaskiwani.
Program pobytu w Warszawie by³
szczególnie napiêty, gdy¿ oprócz
wystêpów zaplanowane by³y równie¿
wycieczki i spotkania z m³odzie¿¹.
Pamiêtnym dla ,,Solczanki bêdzie
spotkanie integracyjne z cz³onkami
zespo³u ludowego z Wilanowa, podczas którego m³odzi artyci zaprezentowali swój kunszt taneczny, jak te¿
wymienili adresy w celu nawi¹zania
przyjani miêdzy zespo³ami.
Ogromne wra¿enie wywar³a wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego. Wszystkie materia³y i
eksponaty, jakie tam siê znajduj¹ oraz
panuj¹ca w muzeum atmosfera, prze-

FOT. ARCHIWUM SOLCZANKI

³ówne uroczystoci, na których
wyst¹pi³ zespó³, odby³y siê w
mokotowskim Domu Kultury ,,Forma i poprzedzone by³y Msz¹ wiêt¹
w kociele pod wezwaniem Najwiêtszej Marii Panny Matki Zbawiciela. Publicznoæ wys³ucha³a te¿
odczytu dr. Artura Górskiego ,,Ponary  miejsce kani Polaków i
¯ydów pod Wilnem oraz Tomasza
Roli, redaktora portalu Kresy.pl, który opowiedzia³ o wspó³czesnym nacjonalizmie ukraiñskim.
Zespó³ ,,Solczanka wyst¹pi³
równie¿ w Kolegium wiêtego Stanis³awa Kostki oraz w Gimnazjum
nr 3 im. Józefa Pi³sudskiego.
M³odzi artyci podczas wystêpów przed sto³eczn¹ publicznoci¹
odczuwali tremê, ale ju¿ po pierwszym koncercie przekonali siê, ¿e s¹
przyjmowani w Polsce z wielk¹ ser-

Wicemarsza³ek Sejmu E. Kierzkowska i pose³ A. Górski witaj¹ Solczankê
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nosz¹ zwiedzaj¹cych do czasów drugiej wojny wiatowej, a przede
wszystkim walcz¹cej Warszawy.
Wa¿nym akcentem wyjazdu do
Warszawy by³a te¿ wycieczka do
Sejmu i Senatu RP. Cz³onkowie zespo³u mieli niepowtarzaln¹ okazjê
zwiedziæ budynek parlamentu, jak
te¿ obserwowaæ salê posiedzeñ w
czasie obrad, sk¹d Marsza³ek Sejmu pozdrowi³ ,,Solczankê.
Artyci spotkali siê równie¿ z
Ew¹ Kierzkowsk¹, wicemarsza³ek
Sejmu, której zapiewali kilka piosenek wileñskich.

PODRÓ¯E
NIE TYLKO KSZTA£C¥

Mo¿liwoæ wyjazdu do Warszawy zawdziêczamy pos³owi Arturowi Górskiemu. Chcemy z ca³ego
serca podziêkowaæ Panu za ten
piêkny wyjazd i wra¿enia jakie
stamt¹d przywielimy. K³aniamy
siê te¿ nisko Stowarzyszeniu
,,Wspólnota Polska, które sfinansowa³o nasz wyjazd.
Podró¿e kszta³c¹, ale nie tylko.
Uczêszczanie do zespo³u, to co wiêcej ni¿ zwyk³a podró¿; to przyjazna i
twórcza atmosfera, pokonanie w³asnych barier i chyba najwa¿niejsze 
spotkania z rodakami, na które przecie¿ wszyscy bardzo czekamy.
Elwira Uczkuronis

SPORT

Do zawodów stanê³o kilkuset sportowców

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

1 maja w Bia³ej Wace odby³ siê
XXII bieg lekkoatletyczny Bia³a
Waka  Rudniki  Bia³a Waka. Organizatorem imprezy sportowej by³o:
Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³, Zwi¹zek Klubów Sportowych
Rejonu Solecznickiego, samorz¹d
rejonu solecznickiego, Litewskie
Stowarzyszenie Mi³oników Biegu.
W imprezie wziê³o udzia³ kilkuset mi³oników lekkiej atletyki
nie tylko z rejonu solecznickiego,
ale i innych rejonów Litwy. Jako
pierwsze w sztafecie lekkoatletycznej rywalizowa³y dru¿yny
szkolne. Po zaciêtej walce pierwsza do mety dobieg³a ekipa Szko³y redniej im. Orzeszkowej,
drug¹ by³a dru¿yna Gimnazjum
Tysi¹clecia Litwy w Solecznikach,
trzecia  ekipa Gimnazjum im.
niadeckiego w Solecznikach.
Zmaganiom lekkoatletycznym
towarzyszy³ turniej w koszykówce
(3x3), który odbywa³ siê w sali sportowej miejscowej Szko³y im.
Orzeszkowej. Zagra³o czternacie
dru¿yn. Zwyciê¿y³a ekipa Nowa
fala z Solecznik, drugie miejsce
zajêli koszykarze z Jaszun, trzeci¹
 z Butrymañc.
W g³ównym biegu lekkoatletycznym na 10 km wziê³o udzia³ 41 lekkoatletów i lekkoatletek. Bieg ukoñczy³o 35 sportowców. Wród mê¿-

FOT. INTERNET

ZMAGANIA
LEKKOATLETÓW

czyzn najlepszy czas uzyska³ Aleksander Bu³ygin z Grzegorzewa, drugim na mecie by³ tak¿e zawodnik z
Grzegorzewa  Mindaugas Didikas,
trzecie miejsce zaj¹³ Petras Revuckas z Wilna. Wród pañ triumfowa³a Renata Siluk z Solecznik, drugie
miejsce zajê³a Olga Ziuganowa z
Grzegorzewa, trzecie  Ksienija Romachina z Jaszun.
Bieg na dystansie 1 km wród najm³odszych uczestników zawodów
wygra³ Normatas Petrikas, drugi czas
uzyska³ Deividas Siemienovièius,
trzecie miejsce zaj¹³ Ksawery Szatrowski. W konkursie podnoszenia
ciê¿arów zwyciê¿y³ Seregej Romachin, który 63 razy podniós³ 24-kilogramowy ciê¿ar. Zawody w si³owaniu na rêkach wród mê¿czyzn
wygra³ Witalij Aka³owicz z Jaszun,
wród pañ  jaszunianka Henryka
Tumakowa. Zwyciêzcy rywalizacji
lekkoatletycznej, zawodów w koszykówce, konkursach w podnoszeniu ciê¿arów oraz mocowaniu siê
na rêce zostali nagrodzeni przez organizatorów medalami oraz cennymi prezentami, które ufundowa³y:
samorz¹d rejonu solecznickiego oraz
ZSA ybartuva.

NASI PI£KARZE
NA II MIEJSCU

W dniach 22-23 maja w ramach
obchodów 650-lecia lokacji miasta
Szczytno oraz 20-lecia samorz¹do-

woci w Polsce odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej w
Szczytnie. Dziêki zaproszeniu
Danuty Górskiej, burmistrza
Szczytna, dru¿yna pi³ki no¿nej z
Solecznik mog³a wzi¹æ udzia³ w
tej imprezie sportowej. W sumie
w turnieju wziê³y udzia³ cztery
zespo³y, reprezentuj¹ce zaprzyjanione miasta: Soleczniki, Herten (Niemcy), ¯ywiec i Szczytno.
W dwudniowych zmaganiach
sportowych nie zabrak³o emocji,
piêknych akcji i co najwa¿niejsze
goli. Zwyciêstwo w turnieju odnios³a dru¿yna gospodarzy. Solecznicka dru¿yna zajê³a drugie
miejsce na podium. Za nimi byli
¯ywiec i zawodnicy z Niemiec.

RENATA
JEST W FORMIE

15 maja w s³oweñskim miecie
Radenci odby³ siê XXX maraton
Trzy serca, gdzie na ró¿nych dystansach rywalizowali ze sob¹ lekkoatleci z kilku krajów Europy. Jedna z najlepszych biegaczek w rejonie solecznickim Renata Siluk na
dystansie 21 km 098 m, wród 284
zawodniczek zdoby³a zaszczytne II
miejsce. Jej czas  1:30:40. Zwyciê¿y³a zawodniczka gospodarzy Aleksandra Fortin z czasem 1:25:46. Na
mecie pó³maratonu Renata wyprzedzi³a ponad 900 mê¿czyzn.
Opr. Zdzis³aw Palewicz Jr
Maj 2010
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ROZMAITOCI

Pierwsza w Europie

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, uchwalenie Konstytucji 3 Maja, zosta³o upamiêtnione w nazwie ulicy znajduj¹cej siê w Ejszyszkach.

K
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onstytucja zosta³a uchwalona
3 maja 1791 roku. Regulowa³a
ustrój prawny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Powszechnie
przyjmuje siê, ¿e Konstytucja 3 Maja
by³a pierwsz¹ w Europie i drug¹ na
wiecie (po konstytucji amerykañskiej z 1787 roku) nowoczesn¹, spisan¹ konstytucj¹. Konstytucja 3
Maja zosta³a zaprojektowana w celu
zlikwidowania obecnych od dawna
wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej z³otej wolnoci. Konstytucja wprowadzi³a polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawia³a ch³opów
pod ochron¹ pañstwa, w ten sposób
³agodz¹c najgorsze nadu¿ycia pañszczyzny. Konstytucja znios³a zgubne
instytucje, takie jak liberum veto,
mia³a wyprzeæ istniej¹c¹ anarchiê, popieran¹ przez czêæ krajowych magnatów, na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej.
Pomimo póniejszych rozbiorów Polski, Konstytucja 3 Maja wp³ynê³a na
dalsze ruchy demokratyczne w wiecie. Po utracie niepodleg³oci w 1795
roku, przez 123 lata rozbiorów, przypomina³a o walce o niepodleg³oæ.
Zdaniem dwóch jej wspó³autorów,
Ignacego Potockiego i Hugona Ko³³¹taja by³a ostatni¹ wol¹ i testamentem gasn¹cej Ojczyzny.
Wielu historyków uwa¿a, ¿e
g³ównym powodem upadku kraju
by³o nadu¿ywanie prawa liberum
veto, które od 1652 roku pozwala³o ka¿demu pos³owi na zerwanie
Sejmu i odrzucenie wszystkich
przyjêtych przez Sejm uchwa³. Korzystaj¹c z takiej mo¿liwoci magnaci oraz agenci, dzia³aj¹cy na
rzecz pañstw ociennych, mogli z
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³atwoci¹ przekupiæ jedn¹ lub wiêcej osób, aby odrzuciæ jakiekolwiek
niewygodne z ich punktu widzenia
reformy. Konstytucja 3 Maja mia³a
byæ odpowiedzi¹ na pogarszaj¹c¹ siê
sytuacjê wewnêtrzn¹ i miêdzynarodow¹ Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat wczeniej
by³a jedn¹ z najwiêkszych potêg europejskich i najwiêkszym krajem w
Europie. 4 grudnia 1790 roku Ignacy
Potocki w rozmowie z ostatnim polskim królem Stanis³awem Augustem
ustali³, ¿e król przejmie inicjatywê w
pracach nad kszta³tem nowej konstytucji, a projekt ten przygotowany w
tajemnicy, zostanie w ca³oci przedstawiony do zatwierdzenia Sejmowi.
Debata nad Ustaw¹ Rz¹dow¹ zosta³a zaplanowana na 5 maja, jednak¿e zwolennicy Konstytucji, w obawie przed grob¹ u¿ycia si³y przez
stronnictwo moskiewskie, przyspieszyli termin obrad nad dokumentem
o dwa dni, korzystaj¹c z tego, ¿e
g³ówni oponenci nie powrócili jeszcze z wielkanocnej przerwy wi¹tecznej. Obrady i przyjêcie Konstytucji
odby³o siê w warunkach zamachu
stanu. Wielu pos³ów przyby³o wczeniej w tajemnicy, a miejsce obrad,
którym by³ Zamek Królewski w Warszawie, by³ strze¿ony przez Gwardiê
Królewsk¹ i oddzia³y wojskowe pod
dowództwem ksiêcia Józefa Poniatowskiego, który wraz z grup¹ oficerów znalaz³ siê w izbie sejmowej w
pobli¿u tronu. Projekt uchwalenia
nowej ustawy wywo³a³ ¿ywe protesty opozycji sejmowej.
O przyjêciu konstytucji bez czytania przes¹dzi³ przypadek. Pose³
inflancki Micha³ Zabie³³o wezwa³
do przyjêcia konstytucji, a króla do
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jej zaprzysiê¿enia. W³adca podniós³ rêkê na znak, ¿e chce przemówiæ, co zwolennicy konstytucji
poczytali za gotowoæ Stanis³awa
Augusta do z³o¿enia przysiêgi.
Król z³o¿y³ przysiêgê na rêce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego, nastêpnie wezwa³ zebranych do przejcia do kolegiaty w.
Jana na nabo¿eñstwo dziêkczynne.
Konstytucja zosta³a przyjêta
tego samego dnia przyt³aczaj¹c¹
wiêkszoci¹ g³osów, co zosta³o
owacyjnie przyjête przez t³um
zgromadzony przed zamkiem.
5 maja 1791 roku dzieñ 3 maja
zosta³ uznany wiêtem Konstytucji
3 Maja. Obchody tego wiêta by³y
zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zosta³o
wznowione w II Rzeczypospolitej
w kwietniu 1919 roku. wiêto Konstytucji 3 Maja zosta³o zdelegalizowane przez hitlerowców i Sowietów
podczas okupacji Polski w czasie II
wojny wiatowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946
roku nie by³o obchodzone w Polsce,
natomiast zast¹pione obchodami
wiêta 1 Maja. W styczniu 1951
roku wiêto konstytucyjne zosta³o
oficjalnie zdelegalizowane przez
w³adze komunistyczne do roku
1989. W tym dniu czêsto dochodzi³o w Polsce do protestów i demonstracji antyrz¹dowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od
kwietnia 1990 roku wiêto Konstytucji 3 Maja nale¿y do uroczycie
obchodzonych polskich wi¹t. W
roku 2007 po raz pierwszy na Litwie obchodzono wiêto Konstytucji 3 maja.
Zdzis³aw Palewicz Jr
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