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S£OWO WSTÊPNE

Historia ³¹czy, codziennoæ dzieli

Spis treci

Lipiec za nami. By³ to miesi¹c
wyj¹tkowy nie tylko pod wzglêdem rekordowych upa³ów, lecz
tak¿e wielkiej daty historycznej.
600-leciu zwyciêskiej bitwy pod
Grunwaldem powiêcono ca³y szereg imprez kulturalnych zarówno
w Polsce, jak i na Litwie. Grunwald nadal pozostaje bodaj¿e jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ
ze wspólnej historii Litwy i Polski, które nas nie dzieli, lecz ³¹czy.
Nied³ugo przed wa¿n¹ dla europejskiej historii rocznic¹ na Litwê dotar³a wiadomoæ z Brukseli. Parlament Europejski stanowczo stan¹³ w obronie Waldemara
Tomaszewskiego, europarlamentarzysty, lidera AWPL, którego
G³ówna Komisja Etyki S³u¿bowej
Litwy oskar¿y³a o domniemane
pomówienie Litwy. Eurodeputowany pozwoli³ sobie na zaakcentowanie z trybuny Parlamentu Europejskiego problemów mniejszoci polskiej na Litwie. To, co w
Europie zosta³o przyjête z niepokojem, na Litwie wywo³a³o burzê
w szklance wody. Okaza³o siê, ¿e
godne reprezentowanie kraju na
europejskiej scenie politycznej
ma polegaæ wy³¹cznie na mówieniu samych pozytywów o naszej
ojczynie. Tu wszystkim by³o, jest
i bêdzie dobrze. To, ¿e mniejszoci narodowe bezskutecznie domagaj¹ siê prawa do u¿ywania
jêzyka ojczystego w nazewnictwie ulic w miejscowociach,
gdzie stanowi¹ wiêkszoæ mieszkañców, ¿e nie maj¹ prawa u¿y-

wania pisowni polskiej w dowodach osobistych, jest w opinii litewskiej elity politycznej drobnostk¹,
na któr¹ nie warto zwracaæ uwagi.
Wszak Litwa jako pierwsza z krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej ratyfikowa³a Konstytucjê Europejsk¹. Z tym co dotyczy standardów europejskich na temat ochrony praw mniejszoci narodowych,
mo¿na natomiast poczekaæ. Wiêc
czekamy od dwudziestu lat.
Nierzadko da siê s³yszeæ na Litwie to, ¿e w Polsce prawa mniejszoci narodowych, w tym Litwinów, nie s¹ respektowane. Czêsto
s³yszymy to z ust polityków, którzy
musz¹ wiedzieæ, ¿e w Polsce dzia³a
ustawa o ochronie praw mniejszoci narodowych, ¿e jêzyk litewski
jest u¿ywany w nazewnictwie miejscowoci na Suwalszczynie, ¿e w
Polsce nie ma problemu z uzyskaniem dowodu osobistego z wpisaniem to¿samoci w jêzyku litewskim. Poznany na festiwalu Be2gether przeze mnie Antanas Kerys z
Bia³egostoku z dum¹ pokaza³ mi
swój polski dowód osobisty. Dla
urzêdnika polskiego nie stanowi
¿adnego problemu znalezienia litewskiej czcionki w komputerze, by
prawid³owo zapisaæ litewskie imiê
i nazwisko. Na Litwie nadal mamy
problem z polsk¹ czcionk¹, mimo ¿e
Pañstwowa Komisja Jêzyka Litewskiego z zadziwiaj¹c¹ determinacj¹
wypisuje coraz to nowe mandaty za
tablice uliczne w jêzyku polskim,
czy nazwy rejsów autobusowych.
Wspólna historia dwóch narodów,

wspólny byt w zjednoczonej Europie, lecz niestety, ro¿ne pogl¹dy
na prawa mniejszoci narodowych.
W lipcu na Wileñszczynie dobieg³a koñca akcja charytatywna
Wileñszczyzna  powodzianom.
Polacy na Litwie zebrali dla powodzian w Polsce oko³o 250 tys. litow.
Ta pomoc w Polsce zostanie przyjêta z wdziêcznym sercem  powiedzia³ Janusz Skolimowski, ambasador Polski na Litwie w wywiadzie dla naszego miesiêcznika.
W akcji zainicjowanej przez polskie organizacje i media na Litwie,
du¿¹ aktywnoæ wykaza³y solecznickie ko³a ZPL, parafie, polskie szko³y, zwykli mieszkañcy. Samorz¹d rejonu solecznickiego przeznaczy³ 10
tysiêcy litów na pomoc. Du¿¹ aktywnoci¹ wykazali siê wierni parafii w
Ejszyszkach. Podczas Mszy wiêtej
w kociele pod wezwaniem Wniebowst¹pienia Pañskiego na rzecz powodzian zebrano 5730 litów. Ludzie
dawali, ile kto móg³. Dawali z potrzeby serca wdziêcznoci za wieloletni¹ pomoc jak¹ rodacy z Macierzy okazuj¹ Polakom na Litwie. Ci¹gle o tym pamiêtamy i jestemy
wdziêczni Polsce i rodakom za pamiêæ o nas i wsparcie, zarówno materialne, jak i duchowe.
Andrzej Ko³osowski
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Ok³adka: Andrzej Ko³osowski

WYDARZENIA
Sympatie i sentymenty Bronis³awa Komorowskiego do Litwy s¹ ogromne

Polska ma nowego prezydenta

Bronis³aw Komorowski wygra³ 4 lipca w drugiej turze wyborów
ze swym rywalem Jaros³awem Kaczyñskim. Ju¿ nastêpnego dnia po
wyborach zagraniczne media okrzyknê³y go kandydatem marzeñ
ca³ej UE. Europejscy politycy i politolodzy nie ukrywali, ¿e z ich
punktu widzenia zwyciêstwo Bronis³awa Komorowskiego jest du¿o
lepszym rozwi¹zaniem ni¿ wybór Jaros³awa Kaczyñskiego

P

.
rezydent Dalia Grybauskaite
jako jedna z pierwszych przywódców pogratulowa³a Bronis³awowi Komorowskiemu. Zrobi³a to po
polsku, za co prezydent elekt podziêkowa³ jej po litewsku. Nowo wybrany prezydent Polski powiedzia³, ¿e
zale¿y mu na partnerstwie z Litw¹
nie tylko jako przywódcy pañstwa,
ale te¿ jako Polakowi, który ma litewskie korzenie.
Premier Andrius Kubilius spodziewa siê ci¹g³oci stosunków.
 Dobrze znamy pana Komorowskiego. Osobicie mówiê do niego
 Litwin Kamarauskas, poniewa¿
korzenie jego rodziny s¹ na pó³nocy Litwy  ¿artowa³ szef rz¹du.
Odnotowa³ te¿, ¿e Bronis³aw Komorowski ma ogromne zrozumienie
dla problemów dwustronnych, wiêc
nie bêd¹ dla niego nowin¹ nierozstrzygniête dotychczas kwestie i wyzwania. Po wyborach prezydenckich
Audronis Aubalis, szef litewskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
powiedzia³, ¿e jest bardzo optymistyczny w sprawie wspó³pracy miêdzy Polsk¹ a Litw¹ i okreli³ Polskê
mianem najbardziej niezawodnego sojusznika w Unii Europejskiej i NATO.
W opinii litewskich obserwatorów zwyciêstwo Bronis³awa Komorowskiego mo¿e oznaczaæ mniej
emocjonalnie bliskie stosunki dwustronne, które zast¹pi pragmatyzm,
choæ w praktyce nie nale¿y siê spodziewaæ wiêkszych zmian.
Zdaniem Andrzeja Pukszto, politologa, kierownika katedry politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, obecnie stosunki
polsko  litewskie bêd¹ w wielkiej
mierze zale¿a³y od samej Litwy.

 Uk³ad polsko  litewski bêdzie
zale¿a³ te¿ od tego, jak Litwa zachowa siê wobec nowego prezydenta
Polski, czy potrafi wyci¹gn¹æ przyjazn¹ d³oñ i zaproponowaæ nowe,
bardziej efektywne formy dialogu 
uwa¿a Pukszto.  W polityce zagranicznej nie nale¿y siê spodziewaæ
wielkich przewrotów, aczkolwiek
nowy prezydent na pewno zaktywizuje dzia³alnoæ Polski w Unii Europejskiej z jednej strony, za z drugiej
strony mo¿na przewidzieæ niewielkie, ale konkretne kroki w kierunku
polepszenia stosunków z Moskw¹.
Wszystko wskazuje na to, ¿e stosunki z Litw¹ nie bêd¹ na pierwszym
miejscu, o czym wiadczy choæby
zapowied prezydenta elekta, ¿e z
pierwszymi wizytami pojedzie do
Brukseli, Pary¿a i Berlina.
 Osobiste sympatie i sentymenty Bronis³awa Komorowskiego do
Litwy s¹ ogromne. Ale nie bêdzie
prowadzi³ indywidualnej polityki i
bêdzie konsultowa³ swe wizje z premierem Donaldem Tuskiem, z ministrem spraw zagranicznych Rados³a-

wem Sikorskim i z ca³¹ Platform¹
Obywatelsk¹. Jeli chodzi o sytuacjê
Polaków mieszkaj¹cych na Litwie, to
Bronis³aw Komorowski i partia, z
której siê wywodzi, przez ostatnie
lata wykazali bardzo du¿o sympatii
do rodaków mieszkaj¹cych poza granicami kraju. Stosunek Pañstwa Polskiego do Polaków z Kresów jest
kwesti¹ ponadpartyjn¹. Sprawa
mniejszoci polskiej od zawsze znajdowa³a siê na wieczniku w³adzy RP,
niezale¿nie od zabarwienia politycznego  podkrela Andrzej Pukszto.
Tajemnic¹ poliszynela w polskim rodowisku na Litwie jest wypowied Rados³awa Sikorskiego,
szefa polskiej dyplomacji, który zastrzeg³, ¿e nie przyjedzie oficjalnie
do Wilna, dopóki nie zostan¹ rozstrzygniête problemy mniejszoci
polskiej. Mo¿emy wiêc liczyæ na to,
¿e nowy przywódca Polski bêdzie
oczekiwa³ konkretnych rozwi¹zañ w
naszej sprawie.
Bo¿ena Lenkiewicz

Bronis³aw Komorowski urodzi³ siê 4 czerwca 1952 roku w Obornikach l¹skich ko³o
Wroc³awia. Jest synem hrabiego Zygmunta Leona Komorowskiego, który by³ profesorem
nadzwyczajnym afrykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
Jego matka - Jadwiga Sza³kowska, by³a doktorem socjologii pracuj¹cym w Instytucie
Filozofii i Socjologii PAN. W 1977 roku Bronis³aw Komorowski ukoñczy³ studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zaraz po studiach w latach 1977-1980
by³ sta¿yst¹ w redakcji S³owa Powszechnego. Od roku 1980 wchodzi do polityki. W
latach 1980-1981 pracowa³ w Orodku Badañ Spo³ecznych NSZZ Solidarnoæ Regionu
Mazowsze. Od 1990 r. do 1993 r. pe³ni³ funkcjê cywilnego wiceministra obrony narodowej
ds. wychowawczo-spo³ecznych. Pose³ na Sejm I, II, III, IV, V i VI kadencji. W pierwszej
po³owie lat 90. zwi¹zany by³ z Uni¹ Demokratyczn¹ i Uni¹ Wolnoci. Od 1993 r. do 1997 r.
przewodniczy³ sejmowej Komisji Obrony Narodowej. W wyborach w 1997 r. Komorowski
zdoby³ mandat poselski jako kandydat AWS (z listy SKL). 2001 r. Komorowski wraz z
czêci¹ dzia³aczy SKL zwi¹za³ siê z Platform¹ Obywatelsk¹. 5 listopada 2007 roku zosta³
wybrany marsza³kiem Sejmu VI kadencji.
Ma ¿onê Annê i piêcioro doros³ych ju¿ dzieci: Zofiê, Tadeusza, Mariê, Piotra i El¿bietê.
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GOSPODARKA
Mapa inwestycji objê³a niemal ca³y rejon

Ponad 20 projektów
Wszystkie projekty inwestycyjne skierowane na rozwój infrastruktury rejonowej maj¹ zostaæ zrealizowane, b¹d rozpoczête jeszcze w tym roku.

P

odczas realizacji inwestycji samorz¹d solecznicki aktywnie
wykorzystuje pomoc finansow¹ z europejskich funduszy strukturalnych.
W tym roku samorz¹dowcy maj¹ zamiar zrealizowaæ kilkanacie europejskich projektów inwestycyjnych,
pozyskuj¹c wsparcie finansowe w
wysokoci ponad 20 mln litów.

WODNE INWESTYCJE

.
FOT. VIOLETA DANOVIÈIENE

 Mo¿liwoci tegorocznego bud¿etu samorz¹dowego s¹ bardzo
ograniczone. Bud¿et, z powodu kryzysu finansowego w pañstwie zosta³
okrojony w porównaniu z rokiem
ubieg³ym o 20 milionów litów. Nie
zamierzamy jednak zaprzestawaæ
pracy na rzecz wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju rejonowej infrastruktury. W czasie kryzysu unijna pomoc zyskuje szczególn¹
wagê. Poprzez udzia³ w programach

europejskich, zdo³alimy przyci¹gn¹æ pokane rodki inwestycyjne
 mówi Zdzis³aw Palewicz, mer rejonu solecznickiego.
Najbardziej kosztowne inwestycje zwi¹zane s¹ z rekonstrukcj¹
obiektów gospodarki komunalnej.
W Solecznikach i Ejszyszkach
trwaj¹ prace zwi¹zane z renowacj¹
miejscowych oczyszczalni cieków. Wartoæ solecznickiego projektu wynosi 10 mln 667 tys. litów,
za ejszyskiego  4 mln 667 litów.
Pamiêta siê równie¿ o mieszkañcach terenów wiejskich. W tym
roku renowacji wodoci¹gów doczekali siê m.in. mieszkañcy Dojlid i
Janczun. Tego lata solczanie nie
maj¹ mo¿liwoci odpoczywaæ nad
wod¹ przy stawie miejskim.
Wszystko za spraw¹ rekultywacji
stawu, który s³u¿y³ 33 lata. Zbiornik w Solecznikach zosta³ wybudowany w 1977 roku. Od tego czasu
by³ miejscem wypoczynku rekreacyjnego i wêdkowania. Wys³u¿ony mechanizm tamy stawu wymaga³ zamiany, a poza tym nale¿a³o
umocniæ brzegi i wyczyciæ dno. W

Wiosn¹ w Solecznikach ruszy³a budowa oczyszczalni cieków
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2007 roku komisja Ministerstwa
Rolnictwa Litwy, sk³adaj¹ca siê z
wyk³adowców Akademii Rolniczej
w Kownie, wyda³a owiadczenie o
koniecznoci rekultywacji stawu
miejskiego w Solecznikach. Wniosek specjalistów by³ jednoznaczny
 staw nale¿y opró¿niæ z wody, wyczyciæ dno i umocniæ brzegi. W
2008 roku samorz¹d solecznicki
z³o¿y³ wniosek do Programu Rozwoju Wsi. Zosta³ on zaaprobowany i na renowacjê stawu solecznickiego zosta³o wydzielonych 1,5 mln
litów. Nowa tama zostanie wybudowana wed³ug obecnych przepisów in¿ynierii hydrologicznej. Ponadto jej brzegi zostan¹ nie tylko
wzmocnione, lecz tak¿e zasiane
traw¹. W ramach renowacji zostanie tak¿e zrekonstruowany kana³
wodny, prowadz¹cy od zbiornika
wodnego do drugiego oczka wodnego po³o¿onego w samych Solecznikach. Brzegi kana³u zostan¹ tak¿e wzmocnione i upiêkszone. Po
wyczyszczeniu dna, umocnieniu
brzegów i rekonstrukcji tamy, woda
ponownie bêdzie wpuszczona do
stawu. Rekonstrukcji bêdzie towarzyszy³o uporz¹dkowanie terytorium przylegaj¹cego do zbiornika.
W wiêkszoci projektów inwestycyjnych udzia³ samorz¹du bêdzie
stanowi³ od 5 do 15 proc., pozosta³e
pieni¹dze bêd¹ pochodziæ z europejskich funduszy strukturalnych.
Czeæ projektów zostanie zrealizowana przy zerowym udziale bud¿etu rejonowego. Pieni¹dze potrzebne do udzia³u w programach europejskich samorz¹d zdobywa poprzez
zaci¹ganie kredytów bankowych.
Warto odnotowaæ, ¿e rekultywacja
stawu miejskiego w Solecznikach
nie jest jedynym projektem inwestycyjnym, realizowanym w centrum
rejonowym. Latem bie¿¹cego roku
w Solecznikach rozpocznie siê renowacjê parku Szko³y Sztuk Piêk-

GOSPODARKA
Bia³ej Wace. Z udzia³em europejskiej pomocy finansowej remontowane s¹ budynki ejszyskiego przedszkola iburelis, solecznickiego
Bajka oraz Szko³y redniej im.
Mickiewicza w Dziewieniszkach 
dodaje Zdzis³aw Palewicz.

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

LEADER CZEKA
NA AKTYWNYCH

W Domu Samodzielnego Zamieszkania znajdzie przytu³ek 20 osób

nych im. Moniuszki w Solecznikach, mieszcz¹cej siê w najs³ynniejszym pomniku architektury rejonu
 pa³acu Wagnerów. Opracowany
przez Wydzia³ Planowania Strategicznego i Inwestycji samorz¹du
projekt, przewiduje wykorzystanie
441 tys. litów na nadanie atrakcyjnego wygl¹du za³o¿onemu w XIX
stuleciu parkowi. W kwietniu w
Czu¿akampiach ruszy³a budowa
Domu Samodzielnego Zamieszkania dla osób niepe³nosprawnych i w
starszym wieku. Ponadto najprawdopodobniej do koñca lata ruszy rekonstrukcja Domu Kultury w Bia³ej Wace oraz parku miejskiego w
Solecznikach.

prowadzimy renowacjê Szko³y
redniej imienia Krepsztul w Butrymancach, Baliñskiego w Jaszunach, Podborskiej Szko³y Podstawowej, Szko³y im. Orzeszkowej w

Ju¿ jesieni¹ Solecznicka Grupa
Dzia³ania Lokalnego planuje rozpocz¹æ przyjêcie wniosków do udzia³u
w nowym etapie europejskiego programu Leader. Bud¿et drugiego etapu programu bêdzie stanowi³ 10,5
mln litów. rodki programowe musz¹
byæ celowo wykorzystane na rozwój
terenów wiejskich. Wspólnoty wiejskie, organizacje spo³eczne, instytucje samorz¹dowe mog¹ ubiegaæ siê
o powy¿sze rodki programowe w
celu rozwi¹zania najbardziej aktualnych problemów socjalnych wsi.
Wartoæ projektu mo¿e stanowiæ od
25 tys. do 690 tys. litów. Leader, jak
ka¿dy europejski program, daje szanse najbardziej aktywnym.
Andrzej Ko³osowski

Czas wakacji jest tradycyjnie
okresem inwestycji w unowoczenienie placówek owiatowych. Do
renowacji rejonowych szkó³ i przedszkoli wykorzystywane s¹ rodki z
europejskich funduszy strukturalnych oraz pomoc finansowa Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
 Przy udziale naszego partnera, jakim jest Stowarzyszenie
Wspólnota Polska, w tym roku

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

WYKORZYSTAÆ WAKACJE

Renowacja przedszkola Bajka bêdzie zakoñczona we wrzeniu br.
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OWIATA
Przedstawiciele Macierzy Szkolnej s¹ animatorami ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego

Nauczyciel niczym sternik
Praca nauczyciela w polskiej
szkole to nie rutynowe wykonywanie zawodu, ale te¿ misja. Tylko z
takim nastawieniem bêdziemy
mieli szansê na podniesienie presti¿u i zachowanie polskiej szko³y na Litwie  podkrela Jadwiga
Sinkiewicz, prezes Solecznickiego
Oddzia³u Stowarzyszenia Nauczycieli Szkó³ Polskich na Litwie
Macierz Szkolna, radna solecznickiego samorz¹du.

pedagogów rejonowych szkó³ jest
zrzeszona w tej organizacji.
Irena Wolska, dyrektor Solecznickiego Gimnazjum im. niadeckiego, Kazimierz Karpicz, dyrektor
Szko³y redniej im. Baliñskiego w
Jaszunach, Daniela Bogdziewicz,
dyrektor przedszkola Bajka i Ja-

1990 roku, kiedy powsta³o
Stowarzyszenie Macierz
Szkolna, nie mog³o w gronie oddanych edukacji osób zabrakn¹æ przedstawicieli rejonu solecznickiego.
Pierwszy okres dzia³alnoci przypad³
na nie³atwy dla Wileñszczyzny czas
rz¹dów komisarycznych Merkysa.
Zdaniem Jadwigi Sinkiewicz,
ogromn¹ zas³ug¹ Danuty Ob³oczyñskiej, ówczesnej prezes Solecznickiego Oddzia³u Macierzy Szkolnej
by³o to, ¿e nawet w tak trudnych warunkach potrafi³a zorganizowaæ pracê, zaanga¿owaæ ludzi do dzia³alnoci. Wiadomo, ¿e szko³y nie mia³y
wówczas takich warunków, jak obecnie, brakowa³o lektur, pomocy dydaktycznych. Jednak zaczê³y powstawaæ
ko³a Macierzy Szkolnej, zespo³y
artystyczne, nawi¹zywano kontakty z
placówkami edukacyjnymi i organizacjami w Polsce. W 1995 roku po
wyborach samorz¹dowych w³adzê w
rejonie przejê³a AWPL, merem zosta³ Józef Rybak, kierownikiem Wydzia³u Owiaty  Antoni Jankowski.
Klimat dla inicjatyw spo³ecznoci
pedagogicznej zmieni³ siê na lepsze.
Obecnie Solecznicki Oddzia³
Macierzy Szkolnej liczy 350 cz³onków, ma 18 kó³, które dzia³aj¹ w ka¿dej polskiej szkole oraz w solecznickim przedszkolu Bajka i ejszyskim
Promyczek. W niektórych szko³ach
do stowarzyszenia nale¿¹ wszyscy
nauczyciele, w sumie za ok. 80 proc.
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FOT. ARCHIWUM

W

Prezes Solecznickiego Oddzia³u Macierzy Szkolnej Jadwiga Sinkiewicz

dwiga Sinkiewicz reprezentuj¹ rejon solecznicki w Zarz¹dzie G³ównym Macierzy Szkolnej. Jadwiga
Sinkiewicz czwarty rok pe³ni funkcje prezesa solecznickiego oddzia³u.
 Uczestniczymy we wszelkich
inicjatywach naszego Stowarzyszenia, organizujemy imprezy, przedsiêwziêcia ogólnorejonowe i szkolne. S¹ to dzia³ania o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, aktywnie
uczestniczymy równie¿ w ¿yciu spo³ecznym i politycznym  mówi Jadwiga Sinkiewicz.  Dzia³amy w
cis³ej wspó³pracy z rejonowym
oddzia³em ZPL i samorz¹dem.

ICH G£OS W DYSKUSJI

Ostatnio szeroko dyskutowanym
tematem by³ projekt nowelizacji ustawy o owiacie, zak³adaj¹cy tworzenie
progimnazjów zamiast szkó³ podstawowych i gimnazjów zamiast szkó³

rednich. Dla szkolnictwa polskiego
w rejonie solecznickim przyjêcie ustawy w tej postaci mia³oby niekorzystne skutki. W zwi¹zku z ma³¹ liczb¹
uczniów, wiêksza czêæ szkó³ rednich
zosta³aby zdegradowana do progimnazjów, podstawowych  do pocz¹tkowych i w efekcie np. m³odzie¿ z
Dziewieniszek, ¿eby zdobyæ maturê,
musia³aby doje¿d¿aæ do orodka rejonowego, odleg³ego o 30 km. Spo³ecznicy zabrali g³os w dyskusji. Zwo³ali wspóln¹ naradê z udzia³em cz³onków ZPL oraz Macierzy Szkolnej i
wystosowali do w³adz kraju owiadczenie, w którym wyrazili swój protest przeciwko proponowanym zmianom ustawowym, jak te¿ przedstawili argumenty wynikaj¹ce z realnej sytuacji edukacji w rejonie. Projekt ustawy o owiacie by³ omawiany równie¿
w szko³ach, spo³ecznoci szkolne wystosowa³y do autorów ustawy swoje
uwagi i propozycje.

JEST WSPARCIE

Macierz Szkolna dla swoich
inicjatyw ma poparcie samorz¹du.
 Mamy w samorz¹dzie nasze,
polskie w³adze, dla których sprawy
owiaty s¹ priorytetowe. Mer Zdzis³aw Palewicz z zawodu jest nauczycielem, doskonale wiêc rozumie potrzeby szkó³  mówi pani prezes.
Jadwiga Sinkiewicz zasiada w Radzie
Samorz¹du i wie, ¿e zaanga¿owani w
dzia³alnoæ spo³eczn¹ pedagodzy zawsze znajduj¹ tu zrozumienie. Potwierdzeniem tego jest to, ¿e ponad
po³owa bud¿etu samorz¹du co roku
jest przeznaczana na system owiaty.
Mimo kryzysu szko³y i przedszkola
tak¿e s¹ remontowane, wyposa¿ane w
nowoczesny sprzêt i pomoce dydaktyczne. Tam, gdzie brakuje pieniêdzy,
pomagaj¹ zaprzyjanione z samorz¹dem gminy w Polsce. Dziêki tym kontaktom uczniowie wyje¿d¿aj¹ na kolonie i wycieczki, maj¹ zapewnione
pó³kolonie, szko³y za otrzymuj¹ w

OWIATA

ZE SPONSORAMI
JEST £ATWIEJ

Nauczyciele zrzeszeni w ko³ach
Macierzy Szkolnej s¹ animatorami ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego w swoich szko³ach.
 Pamiêtamy o wa¿nych wydarzeniach, rocznicach  mówi prezes solecznickiej Macierzy Szkolnej. 
W zakoñczonym roku szkolnym podnios³e, wzruszaj¹ce uroczystoci upamiêtniaj¹ce 70. rocznicê Zbrodni Katyñskiej i ofiary tragedii smoleñskiej
odby³y siê w Ejszyskim Gimnazjum
i solecznickim Gimnazjum im. niadeckiego, oraz w Jaszunach w Szkole im. Baliñskiego zorganizowano
konkurs prac plastycznych na temat
600lecia bitwy pod Grunwaldem.
Wiele ciekawych inicjatyw nie
odby³oby siê bez sponsorów. Rejon
jest wspierany przez Wspólnotê
Polsk¹ Oddzia³ w £om¿y, dziêki
któremu m³odzie¿ uczestniczy w Polonijnych Igrzyskach. Z inicjatywy
Hanki Ga³¹zki, prezes tego oddzia³u, w Gimnazjum niadeckiego zosta³ zorganizowany dla nauczycieli
rejonu kurs powiêcony edukacji
dzieci specjalnej troski. Ponadto dyrektorzy szkó³ i nauczyciele maj¹
mo¿liwoæ co roku uczestniczyæ w
warsztatach w Gdañsku, uczniowie
solecznickiego gimnazjum w ramach
projektu Klasa z klas¹ uczestnicz¹
we wspólnych zajêciach z uczniami
szko³y im. Jana Paw³a II w £om¿y.
Wielk¹ pomoc okazuje Kujawsko
Pomorski Oddzia³ Wspólnoty Polskiej (prezes Anna Kosicka), który
zorganizowa³ kursy komputerowe
dla nauczycieli w Toruniu, co roku
dostarcza dla pierwszaków plecaki z

FOT. ARCHIWUM

darze lektury i nowoczesny sprzêt.
W lipcu grupa dzieci z rejonu solecznickiego na zaproszenie fundacji Kinderaugen z niemieckiego
miasta Hude spêdzi³a tydzieñ na
obozie miêdzynarodowym z rówienikami z Polski, Niemiec, Francji,
W³och i Austrii w okolicach Bremy. Z kolei w rejonie solecznickim
odby³ siê obóz z udzia³em dzieci z
Litwy, Polski i Niemiec.

Uczniowie z rejonu solecznickiego uczestnicz¹ w konkursach organizowanych
przez Macierz Szkoln¹

wyprawkami, uczniów zaprasza na
kolonie, a nauczycieli  emerytów na
zwiedzanie Torunia.

WIEC¥ PRZYK£ADEM

W rejonie przewa¿aj¹ niedu¿e
szko³y, licz¹ce kilkadziesi¹t uczniów,
a mimo to, staraj¹ siê uczestniczyæ we
wszystkich przedsiêwziêciach, konkursach. Najwiêksza szko³a podstawowa
 w Ma³ych Solecznikach liczy 82
uczniów, a np. taka w Taboryszkach ma
ich oko³o 20. Prezes solecznickiej
Macierzy Szkolnej zdaje sprawê, ¿e
najwiêksze mo¿liwoci maj¹ oczywicie szko³y rednie i gimnazja.
 Staramy siê jednak utrzymaæ
wszystkie placówki, bo s¹ to nie tylko kunie wiedzy, ale równie¿ orodki kultury, wokó³ których gromadzi siê
lokalna spo³ecznoæ. Nauczyciel za
w takiej ma³ej miejscowoci jest przyk³adem dla wszystkich mieszkañców.
Jadwiga Sinkiewicz uwa¿a, ¿e
to, co dzieje siê w szko³ach, wszystkie konkursy, imprezy, spotkania,
nie by³yby mo¿liwe, gdyby nie oddani pracy ludzie.
 Jest sporo zaanga¿owanych nauczycieli, prezesów kó³, takich jak
np. £ucja Dudojæ w solecznickim
Gimnazjum im. Jana niadeckiego,
Zofia Soko³owska w Ejszyskim Gimnazjum, Maria £adziato w Szkole
redniej im. Anny Kresztul w Butrymañcach, Krystyna Karpicz w Szkole redniej im. Micha³a Baliñskiego
w Jaszunach, Jadwiga Bernatowicz
w Szkole Podstawowej w Ma³ych

Solecznikach, Stanis³awa Rodziewicz w Szkole Podstawowej w Dojlidach. Wszystkich nie sposób wymieniæ, bo ka¿dy pracuje na swój
sposób i styl  przyznaje Jadwiga
Sinkiewicz.
W listopadzie tego roku planowana jest konferencja Solecznickiego Oddzia³u Macierzy Szkolnej,
powiêcona podsumowaniu wyników 20lecia dzia³alnoci. Bêdzie
to równie¿ okazja podziêkowania
najbardziej zaanga¿owanym, oddanym pracy nauczycielom, którzy
traktuj¹ swoj¹ pracê jak misjê.
Jadwiga Sinkiewicz pracy pedagogicznej powiêci³a 39 lat: 25 lat
pracowa³a jako nauczycielka klas
pocz¹tkowych w Ma³ych Solecznikach, od 1997 roku uczy w solecznickim gimnazjum.
 Rola nauczyciela klas pocz¹tkowych jest wyj¹tkowo odpowiedzialna, wymagaj¹ca wielkiego oddania,
powiêcenia i mi³oci. Przecie¿ pierwszy nauczyciel jest dla dziecka niczym
sternik, który wyprowadza je na szerokie wody  uwa¿a pani prezes.
Zdarza siê, ¿e babcie wdziêczne
za dobre wychowanie syna czy córki przyprowadzaj¹ do niej swoje
wnuki. wiadczy to o zaufaniu, jakim darz¹ nauczycielkê. Oprócz
dzia³alnoci w stowarzyszeniu nauczycieli, od ponad 20 lat Jadwiga
Sinkiewicz nale¿y do zespo³u pieni i tañca Solczanie, trzon którego stanowili i stanowi¹ pedagodzy.
Barbara Sosno
Lipiec 2010
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Przegl¹d wydarzeñ  lipiec
4 25-osobowa grupa m³odzie¿y z Dziewieniszek wraz z opiekunami od 25 czerwca do 6 lipca wypoczywa³a w Beskidzie l¹skim.
Wyjazd zorganizowa³ powiat radomski, z którym gmina dziewieniska od lat wspó³pracuje. Delegacja
z Litwy mia³a wyj¹tkowy zaszczyt
uczestniczenia w otwarciu siedziby
Radomskiego Ko³a Stowarzyszenia
Wspólnota Polska.
4 Od 27 czerwca do 11 lipca na
zaproszenie Podlaskiego Oddzia³u
Wspólnoty Polskiej w Bia³ymstoku
podopieczni Dziennego Centrum
Opieki dla Osób z Upoledzeniem
Umys³owym w Solecznikach spêdzili prawie dwa tygodnie w Hodyszewie na warsztatach artystycznojêzykowych. Pobyt zosta³ zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywnoci Niepe³nosprawnych Intelektualnie Aktywni. Niepe³nosprawne dzieci z
rejonu solecznickiego i z Polski
uczestniczy³y w warsztatach, zwieñczeniem których by³y prezentacje
plastyczne, taneczne i teatralne.
4 Od 2 do 7 lipca w znajduj¹cym siê w odleg³oci 2 km od Turgiel Paw³owie przebywa³a miêdzynarodowa grupa m³odzie¿y uczestnicy projektu P-Republika. 20-osobowa grupa m³odzie¿y
z Polski i Litwy oczyszcza³a od
mieci teren wokó³ ruin pa³acu
Paw³a Ksawerego Brzostowskiego,
za³o¿yciela s³ynnej w XVIII wieku
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Rzeczypospolitej Paw³owskiej.
S³awa za³o¿onego przez ks. kanonika Paw³a Brzostowskiego pañstewka wci¹¿ przyci¹ga rzesze turystów. Celem projektu by³o zainteresowanie m³odzie¿y histori¹
tego miejsca, kszta³towanie wiadomoci potrzeby dbania o spuciznê kulturow¹. Z uczestnikami projektu spotkali siê mer rejonu Zdzis³aw Palewicz i wicemer Andrzej
Andruszkiewicz. Na zakoñczenie
projektu jego uczestnicy umiecili
w Paw³owie stoisko informacyjne
w jêzykach polskim i litewskim, na
którym zosta³a zamieszczona informacja o historii Rzeczypospolitej
Paw³owskiej. Projekt zosta³ sfinansowany ze rodków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany M³odzie¿y oraz samorz¹du rejonu solecznickiego, jak te¿ Fundacji Jana
Paw³a II z Wa³brzycha.

³a siê przed rokiem. Szko³a otrzyma³a wówczas w darze nowy telewizor,
odtwarzacz dvd, lektury, przybory
szkolne. Tym razem gocie równie¿
przybyli z darami dla uczniów.

4 8 lipca w rejonie solecznickim goci³a delegacja Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego Okrêgu Za-

skiej Europa dla Obywateli 40 osobowa grupa mieszkañców Jaszun na czele ze starocin¹ Zofi¹
Griaznow¹ uczestniczy³a w obchodach 600lecia Bitwy pod Grunwaldem w gminie Kurzêtnik. Na
uroczystoci jubileuszowe zostali
zaproszeni so³tysi gminy, osoby reprezentuj¹ce owiatê, kulturê,
ksi¹dz parafii jaszuñskiej Andrzej
Andrzejewski oraz uczniowie Szko³y redniej im. M. Baliñskiego.

chodniopomorskiego z prezesem
Adamem Zygmuntem na czele. Z
goæmi spotkali siê wicemer Andrzej Andruszkiewicz, kierowniczka wydzia³u owiaty Regina Markiewicz oraz pracownicy wydzia³u, jak
te¿ dyrektorka Podborskiej szko³y
podstawowej Halina Molis. Wicemer zapozna³ goci z ogóln¹ sytuacj¹ w rejonie, za kierowniczka
wydzia³u owiaty  z sytuacj¹ w
dziedzinie edukacji. Dyskutowano o
dalszej wspó³pracy pomiêdzy ZNP
okrêgu zachodniopomorskiego i
szko³¹ w Podborzu, która nawi¹za-

4 W dniach 8-11 lipca w ramach Programu Komisji Europej-

4 9 lipca w Trybañcach (gmina

gierwiska) odby³y siê zawody oraczy. By³a to 7. edycja konkursu organizowanego przez wydzia³ rolnictwa samorz¹du rejonu solecznickiego. Chêæ udzia³u w zawodach zg³osi³o 12 oraczy, ostatecznie jednak
wziê³o w nim udzia³ 9 osób w wieku od 17 do 55 lat. Zwyciê¿yli Andrzej Poniak z Kamionki, Andrzej
Kulewicz z Solecznik i Józef Okoszka z gminy solecznickiej. Nagrody
ufundowa³ samorz¹d rejonu solecznickiego, sponsorami zawodów by³y

AKTUALIA

równie¿ dzia³aj¹ce w rejonie gospodarstwa rolne oraz firmy, wiadcz¹ce us³ugi rolnicze.

4 9 lipca Wileñski Okrêgowy
S¹d Administracyjny odrzuci³ skargê dyrektora Solecznickiej Zajezdni Autobusowej Edgara Ob³aczyñskiego i nakaza³ uiszczenie kary pieniê¿nej w wysokoci 450 litów za
umieszczenie na autobusach dwujêzycznych tabliczek informacyjnych
z nazwami tras.
4 12 lipca zakoñczy³ siê okres
deklarowania zasiewów. Rejon solecznicki ponownie znalaz³ siê w
czo³ówce krajowej pod wzglêdem
powierzchni rolnych deklarowanych
w przeliczeniu na jednego mieszkañca. W roku 2010 rolnicy zg³osili
49 tys. hektarów gruntów rolnych.
Niektóre gospodarstwa licz¹ ju¿
ponad tysi¹c hektarów.
4 12 lipca z Ejszyszek do Ostrej

Bramy wyruszy³a XX Pielgrzymka
Mi³osierdzia. Ponad 200 osób w ci¹gu 4 dni przemierzy³a 100 kilometrow¹ trasê. Tradycyjnie pielgrzymów goci³y Soleczniki, Turgiele,
Rudomino. 15 lipca dotarli do Ostrej
Bramy. Podczas uroczystej mszy w.
celebrowanej przez biskupa pomocniczego Arunasa
Ponikaitisa w kaplicy zosta³o zawieszone srebrne
serduszko, jako wyraz wdziêcznoci za dar wszystkich pielgrzymek,
ludzi, którzy je organizowali, a tak-

¿e uczestników, sk³adaj¹cych publicznie wiadectwo swojej wiary.

wawcza, nale¿¹ca do Podborskiej
szko³y podstawowej.

4 Dyrektor administracji solecznickiego samorz¹du Boles³aw
Daszkiewicz podpisa³ ze spó³k¹ Vilnista umowê o wykonanie prac remontowych na terenie parku w Solecznikach. Projekt zostanie sfinansowany ze rodków unijnych, przeznaczona kwota  910 tys. litów. W
ci¹gu roku, do czerwca 2011r. maj¹

4 Studenci dzia³aj¹cej w Solecznikach od padziernika ub. r. Polskiej
Akademii Teatru Niezale¿nego na Litwie od 17 lipca przebywali na dwutygodniowych warsztatach w Polsce.
W Stacji Szamocin odbywa³a siê praca nad stworzeniem autorskiego spektaklu (opartego na poetyce teatru tañca i teatru ulicznego) w choreografii i
re¿yserii Joanny Czajkowskiej oraz
Artura Aponowicza z udzia³em dwudziestoosobowej obsady Polskiej Akademii Teatru Niezale¿nego. Przygotowany spektakl bêd¹ mogli obejrzeæ
widzowie w miejscowociach, z których pochodz¹ studenci Akademii,
która powsta³a dziêki wspó³pracy Solecznickiego Centrum Kultury z Sopock¹ Scen¹ of de Bicz.

byæ uporz¹dkowane alejki spacerowe i cie¿ki rowerowe, owietlenie.
Powstan¹ place zabaw dla dzieci,
parking, odnowi siê korty tenisowe,
bêd¹ te¿ zamontowane nowe ³awki
i kosze na mieci.

4 16 lipca odby³o siê kolejne

posiedzenie Rady solecznickiego samorz¹du. Radni rozpatrzyli ponad
40 kwestii, m.in. wyrazili zgodê na
zaci¹gniêcie po¿yczki w wysokoci
blisko 922 tys. litów, które potrzebne s¹ jako wk³ad samorz¹du w realizacjê projektów przygotowania
planów ogólnych miast i miasteczek
rejonu, podnoszenie kwalifikacji
urzêdników, wdra¿anie w samorz¹dzie systemu jednego okienka,
modernizacjê centrum kultury w
Bia³ej Wace, remont ulic na osiedlu
ko³o szpitala w Solecznikach, przygotowanie studium mo¿liwoci remontu ulicy Jana Paw³a II w Ejszyszkach i Krantines w Solecznikach, remont w szkole im. A. Krepsztul i przedszkolu w Butrymañcach,
w przedszkolu Promyczek w Ejszyszkach i sto³ówki w szkole podstawowej w Podborzu. Decyzj¹ Rady
samorz¹du bus IVECO otrzymany z
ministerstwa owiaty zostanie przekazany szkole redniej im. M. Baliñskiego w Jaszunach. Na probê rodziców od 1 wrzenia br. w Tietiañcach ma powstaæ grupa przygoto-

4 Od 22 do 24 lipca grupa radnych na czele z merem Zdzis³awem
Palewiczem na zaproszenie powiatu radomskiego przebywa³a z wizyt¹
w Polsce. Spotkanie by³o okazj¹ podsumowania czteroletniej wspó³pracy
pomiêdzy regionami. Porozumienie
o wspó³pracy miêdzynarodowej pomiêdzy powiatem radomskim i rejonem solecznickim zosta³o podpisane w czerwcu 2006 roku. Od tego
czasu powiat radomski pomaga solczanom, miêdzy innymi przekazuj¹c
¿ywnoæ czy podrêczniki dla dzieci,
ale tak¿e organizuj¹c wyjazdy m³odzie¿y z Polski na Litwê, i m³odzie¿y solecznickiej do Polski. Najnowsze pomys³y to organizacja w I³¿y
plenerów malarskich z udzia³em m³odych artystów z Litwy, a tak¿e tworzenie sieci szkó³ partnerskich z powiatu radomskiego i rejonu solecznickiego.W³adze wymieniaj¹ tak¿e
dowiadczenia z pracy samorz¹dowej. Choæ pomiêdzy pañstwami s¹
znacz¹ce ró¿nice. Powiat radomski
chce w najbli¿szej przysz³oci nawi¹zaæ wspó³pracê gospodarcz¹.
Odby³y siê ju¿ pierwsze rozmowy.
Niebawem polscy przedsiêbiorcy
maj¹ odwiedziæ rejon solecznicki.
Barbara Sosno
Lipiec 2010
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SYLWETKA

Uwielbiam
przesiadywaæ
w ³ani

Tadeusz Romanowski wraz z mam¹

Dziecka. Nigdy nikomu nie odmówi³em finansowego wsparcia.
Czy przed wst¹pieniem do partii AWPL, by³ pan te¿ dzia³aczem
Zwi¹zku Polaków na Litwie (ZPL)?
Tak, by³em cz³onkiem ZPL od
1992 roku. Wtedy, wraz z ¿on¹ wrócilimy ze studiów w Moskwie i od
razu zostalimy cz³onkami ZPL.
Jak dosta³ siê pan na studia do
Moskwy?
Po ukoñczeniu omiu klas w
redniej Szkole w Butrymañcach,
podj¹³em studia na Politechnice
Wileñskiej, ale po roku nauki prze-

FOT. ARCHIWUM

Kiedy rozpocz¹³ pan swoj¹
dzia³alnoæ w Radzie Samorz¹du?
By³ to rok 2007. Ówczesny mer
rejonu solecznickiego Leonard
Talmont, zaproponowa³ mi, abym
wystartowa³ do rady miasta z listy
Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL).
Dlaczego mer wybra³ w³anie
pana?
Chyba, dlatego, ¿e by³em jednym
z najszybciej rozwijaj¹cych siê
przedsiêbiorców w rejonie, ale te¿
wspiera³em dzia³alnoæ naszych
szkó³, klubów sportowych i Domu

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

Rozmowa z Tadeuszem Romanowskim,
przedsiêbiorc¹ i radnym
rejonu solecznickiego

Od lewej  Tadeusz Romanowski, m³odszy brat Wiktor i mama Sofia
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nios³em siê do Grodna, do Pedagogicznego Technikum Wychowania
Fizycznego. Po jego ukoñczeniu
pracowa³em przez pó³ roku w szkole na Bia³orusi, sk¹d zabrano mnie
na dwa lata do wojska. Gdy odby³em s³u¿bê wojskow¹ wróci³em do
Solecznik i zacz¹³em pracê jako nauczyciel wychowania fizycznego w
Solecznickiej Szkole redniej nr 2.
Po roku pracy postanowi³em podj¹æ na studia na Moskiewskim Uniwersytecie Pañstwowym im.
£omonosowa. Moje poprzednie
wykszta³cenie pomog³o mi, bez
konkursu dosta³em siê na Wydzia³
Geografii. Na czwartym roku studiów o¿eni³em z Lucj¹ i zabra³em
j¹ do Moskwy, gdzie razem ukoñczylimy studia. Ja otrzyma³em
dyplom z geobotaniki.
Czy po powrocie na Litwê
trudno by³o o pracê?
Na pocz¹tku nie mog³em znaleæ ¿adnej pracy, a ¿e musia³em
zadbaæ o ¿onê, wiêc postanowi³em
zostaæ kierowc¹. Kupi³em ma³y samochód i zacz¹³em woziæ towary
do Moskwy i Petrazawodska. Gdy
zacz¹³em wiêcej zarabiaæ, zatrudni³em kilku pracowników do pomocy i tak moja firma rozrasta³a siê.
Najwiêksze obroty mielimy w latach 2005-2008. Wtedy zatrudnia³em 40 osób. Niestety, gdy przyszed³ kryzys musia³em po³owê osób

ZPL
Kryzys spo³eczeñstwa obywatelskiego  to ich nie dotyczy

Trzy pokolenia prezesek
Mo¿na byæ emerytowan¹ nauczycielk¹, ale emerytowan¹
spo³eczniczk¹ ju¿ nie. Tak w³anie mo¿na powiedzieæ o Rozalii Juchniewicz, jednej z za³o¿ycielek i pierwszej prezes ko³a
Zwi¹zku Polaków na Litwie w
Gimnazjum w Ejszyszkach.

K

o³o powsta³o w 1988 roku, w
ówczesnej Szkole redniej nr 1.
Teraz mo¿emy sobie tylko wyobraziæ,
z jakim entuzjazmem ludzie odrywali
siê od ¿ycia prywatnego i zrzeszali siê
w kole, które na pocz¹tku dzia³alnoci liczy³o a¿ 130 cz³onków.
 Pocz¹tki wcale nie by³y trudne. Po kilkudziesiêciu latach wymuszanej na nas dzia³alnoci spo³ecznej moglimy zacz¹æ robiæ to, co
le¿a³o na sercu. Naszym nadrzêdnym celem by³o krzewienie mowy
ojczystej, odradzanie polskich tradycji, g³êbsze poznawanie historii.
Ko³o rozrasta³o siê w oka mgnieniu,
bowiem do³¹czali do niego nie tylko nauczyciele Polacy, ale te¿
uczniowie klas starszych, ich rodzice, a nawet mieszkañcy ulic, granicz¹cych z budynkiem szko³y 
wspomina pani Rozalia.  Ejszysz-

czanie zg³aszali siê ca³ymi rodzinami. Przypominam sobie aktywnie
dzia³aj¹ce rodziny Daszkiewiczów,
Kud¿mów. Naprawdê nieoceniony
wk³ad w ¿ycie spo³eczne wnios³y
panie: Maria Zacharewska, której
ju¿ z nami nie ma, Teresa Ucinowicz oraz Helena Kutysz.
Najwa¿niejszym osi¹gniêciem
pierwszych lat dzia³alnoci, by³o
za³o¿enie polskiego zespo³u ludowego Kwiaty Polskie. Przy realizacji tej inicjatywy najbardziej siê
napracowa³y nauczycielki Józefa
Chorocin i Waleria Walicka. Nie da
siê opisaæ emocji, panuj¹cych 17 listopada 1989 roku, gdy na ejszyskiej
scenie stanê³o 110 osób w polskich
strojach i zapiewa³o polskie piosenki ludowe. Aplauz widzów by³ najlepsz¹ inspiracj¹ do kontynuacji
dzia³alnoci artystycznej i doskonalenia kunsztu. W ubieg³ym roku
Kwiaty Polskie obchodzi³y jubileusz 20lecia.
Od pocz¹tków dzia³alnoci, spo³ecznicy nawi¹zali cis³¹ wspó³pracê
z parafi¹ i jej ówczesnym proboszczem Józefem Aszkie³owiczem. Dziêki niej uda³o siê organizowaæ wyjazd
Dokoñczenie na str. 12
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zwolniæ, bo inaczej firma by zbankrutowa³a. Teraz pracuje w mojej
firmie 20 osób i mam nadzieje, ¿e
ca³y kryzys ju¿ nas min¹³.
Mimo kryzysu nie przesta³ pan
udzielaæ finansowego wsparcia
potrzebuj¹cym.
Nadal wspieram ró¿ne organizacje, które potrzebuj¹ pomocy. Nie zapominam te¿ o naszej m³odzie¿y, która uwielbia sport. Sam ostatnio zacz¹³em chodziæ z nimi na treningi,
chocia¿ nie za czêsto, bo muszê te¿
opiekowaæ siê mam¹.
Czy to prawda, ¿e pana mama
w czasie wojny by³a ³¹czniczk¹
Armii Krajowej?
Moja mama Sofia urodzi³a siê
18 grudnia 1923 roku. Podczas wojny mia³a 16 lat i pseudonimem
£una. Roznosi³a listy i przeprowadza³a przez las ¿o³nierzy. Pseudonim nada³a sobie od panieñskiego nazwiska £unkiewiczówna. Najczêciej ¿o³nierze przychodzili w
nocy i musia³a przeprowadziæ ich
przez las. Gdy zakoñczy³a siê wojna, zamieszka³a we wsi Maciuny i
zaczê³a przygotowywaæ dzieci do
pierwszej spowiedzi i komunii.
Cieszê siê, ¿e nigdy jej nie aresztowali, bo ojcu ciê¿ko by³oby wychowaæ siedmioro dzieci.
Ma pan szecioro rodzeñstwa?
Jednego m³odszego brata
Wiktora, dwie starsze siostry
Halinê i Mariê oraz trzech starszych braci: Stanis³awa, Bogdana i Jana. Wszyscy mieszkalimy
niedaleko Janczun.
Co radny i przedsiêbiorca robi
w wolnym czasie?
Lubiê sport. Staram siê codziennie graæ w tenisa, pi³kê no¿n¹ b¹d
siatkówkê. Nie ukrywam te¿, ¿e
uwielbiam przesiadywaæ w ³ani,
zw³aszcza z kolegami, ale jeden tydzieñ w lipcu jest przeznaczony na
pielgrzymkê. W tym roku szed³em
w salezjañskiej pielgrzymce Suwa³ki  Ostra Brama.
Szed³ pan od Suwa³k?
Nie, od Ejszyszek (umiech).
Rozmawia³a
Katarzyna Biersztañska

Zespó³ Kwiaty Polskie  oczkiem w g³owie ko³a ZPL
Lipiec 2010
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ZPL
Trzy pokolenia prezesek
Dokoñczenie ze str. 11

niewicz przejê³a m³oda nauczycielka, polonistka Wac³awa Iwanowska.
Z ogromnym zaanga¿owaniem zaczê³a realizowaæ najwa¿niejsze wytyczne, ¿eby jak najd³u¿ej zachowaæ
polskoæ, iæ z czasem, znaæ wszystkie aktualnoci, przemawiaæ do spo³ecznoci, jak najlepiej spe³niaæ tê
wielk¹ misjê, któr¹ ma przed sob¹
ko³o. Dzia³alnoæ spo³eczna w szkole jest czêci¹ promocji placówki.
Cz³onkowie ko³a od zawsze zdawali sobie sprawê z tego, ¿e powinna
ona byæ konkurencyjna i atrakcyjna. W zwi¹zku z tym, wiele wysi³ku
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do Bia³egostoku na spotkanie z papie¿em Janem Paw³em II, ponadto delegacja ko³a wyje¿d¿a³a na I Zlot M³odych w Pu³tusku. Dziêki kontaktom z
ksiêdzem Wojciechem Górlickim, zapocz¹tkowano krajoznawcze wycieczki do Polski. Na zaproszenie ksiêdza biskupa Edwarda Materskiego
liczna grupa spo³eczników pozna³a
Ziemiê Radomsk¹.
Helena Sankowska zatroszczy³a
siê o odrodzenie tradycji wystawiania
jase³ek. Odbywa³y siê one nie tylko
w szkole, ale te¿ w okolicznych

Ejszyszczanie  uczestnikami pochodu w Wilnie

wsiach i innych miejscowociach rejonu. Z inicjatywy ZPL, we wspó³pracy z harcerzami z Wejcherowa, w
szkole powsta³ pierwszy hufiec harcerski, który dzia³a³ kilka dobrych lat.
Rozalia Juchniewicz by³a prezesem ko³a przez 12 lat. Mimo, ¿e
jest ju¿ na emeryturze, nie zaniecha³a dzia³alnoci spo³ecznej,
chêtnie s³u¿y m³odemu pokoleniu
dobrym s³owem i rad¹.
 Wbrew pozorom niewiele trzeba, by ko³o dzia³a³o sprawnie, trzeba kochaæ mowê ojczyst¹, swój naród i pielêgnowaæ tradycje  mówi
pani Rozalia.
Prezesowanie po Rozalii Juch-
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powiêcali organizacji imprez, które by³yby interesuj¹ce dla spo³ecznoci ca³ego miasta. Do dzi
ogromn¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê
zapocz¹tkowane przed laty wieczorki, powiêcone twórczoci Mickiewicza, Mi³osza, Szymborskiej.
Dziêki aktywnej postawie ZPL zosta³ wydany zbiorek poezji uczniowskiej pod tytu³em Scribo ergo
sum. Co roku ,w listopadzie, odbywa siê Tydzieñ Jêzyka Polskiego.
W ramach tej imprezy przeprowadzane s¹ szkolne eliminacje konkursu na Mistrza Ortografii oraz konkurs wiedzy o Polsce Barwy polskie. Uwieñczeniem tygodnia jest

uroczysta akademia powiêcona
Dniu Niepodleg³oci Polski.
Od pocz¹tków funkcjonowania
Domu Polskiego w Ejszyszkach, ³¹czy
go cis³a wspó³praca ze spo³ecznikami z gimnazjum. Zaowocowa³a miêdzy innymi realizacj¹ wspólnego projektu miêdzynarodowego Wielokulturowoæ. Ejszyszki i ich okolice.
Cz³onkowie ko³a promowali w ramach tego projektu kulturê polsk¹.
Jedn¹ z najwa¿niejszych imprez tego
roku by³y obchody 70. rocznicy Mordu Katyñskiego pod has³em Katyñ.
Ocaliæ od zapomnienia.
Zaanga¿owanie spo³eczników z
Ejszyszek nie ogranicza siê jedynie
do dzia³alnoci we w³asnym miecie. ZPL-owcy z gimnazjum byli i
s¹ aktywnymi uczestnikami imprez
na skalê ca³ej Wileñszczyzny, jak np.
pochodu powiêconego 20leciu
ZPL, b¹d tradycyjnego przemarszu
ulicami Wilna z okazji Dnia Polonii
i Polaków za granic¹, nie wspominaj¹c o g³êboko zakorzenionej
wspó³pracy z Macierz¹, która owocuje czêstymi wyjazdami na kolonie oraz wsparciem moralnym i finansowym ze strony Polski.
 Prezes, nawet najbardziej aktywny, w pojedynkê nic nie zdzia³a  mówi Wac³awa Iwanowska. 
Z wdziêcznoci¹ wspominam
wspó³pracê z tak jaskrawymi osobistociami jak Henryk Fedorowicz, by³y dyrektor szko³y, Kazimiera Ratkiewicz, Zofia Soko³owska, Katarzyna Soko³owska, Beata
Chweduk i oczywicie Marzena
Juchniewicz, która aktualnie stoi
na czele naszego ko³a.
Marzena Juchniewicz, przedstawicielka trzeciego pokolenia prezesek, równie¿ nauczycielka jêzyka
polskiego, dzia³a na tym stanowisku
od niespe³na roku. Ma za sob¹
ogromne dowiadczenie i wsparcie
swych poprzedniczek, a przed sob¹
perspektywê zwiêkszenia zaanga¿owania w dzia³alnoæ spo³eczn¹ m³odzie¿y, wbrew kryzysowi spo³eczeñstwa obywatelskiego, który jest widoczny w ca³ym kraju.
Bo¿ena Lenkiewicz

RELIGIA
Pielgrzymowanie uczy innego spojrzenia na swoje ¿ycie

15 lipca zakoñczy³a siê XX jubileuszowa Pielgrzymka Mi³osierdzia z Ejszyszek do Ostrej Bramy. Przy tej okazji postawiono
mi pytanie, jaki sens ma pielgrzymowanie, szczególnie pielgrzymowanie piesze?

P
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amiêtam jak w zesz³ym roku na
rozpoczêcie XIX Pielgrzymki
Mi³osierdzia, kaznodzieja postawi³
podchwytliwe pytania  czy pielgrzymowanie ma jaki wiêkszy
sens? Czy to tylko niepotrzebne mêczenie swego organizmu, bo s¹ przecie¿ inne, ciekawsze sposoby na spêdzenie wolnego czasu? Nastêpnie
stwierdzi³, ¿e gdy odniesiemy siê do
naszej relacji do Boga, pielgrzymowanie staje siê bardzo radykalnym
sposobem duchowej aktywnoci.
Dla wiêkszoci osób id¹cych na
pielgrzymkê najwa¿niejszym celem
jest cel duchowy. Id¹ ze swoimi intencjami, które chc¹ zawierzyæ wstawiennictwu Matki Bo¿ej, omówiæ je
z Panem Bogiem.
- Poszed³em tylko po to, aby
przemyleæ swoje ¿ycie, by co w
nim zmieniæ. Aby uwierzyæ na nowo
w Boga, poczuæ, ¿e On jest. I mo¿e
ludzie, z którymi przemierza³em tê
drogê, a mo¿e sam Bóg umocni³
moj¹ wiarê? I pozwoli³ mi zacz¹æ

wszystko od nowa. Wiem jedno, po
tej pielgrzymce sta³em siê innym
cz³owiekiem. Mam nadziejê ¿e
lepszym cz³owiekiem  powiedzia³
jeden z pielgrzymów.
Pielgrzymka, to spotkanie z Bogiem, z ludmi a tak¿e mo¿liwoæ
przemylenia wielu spraw. Czas
wyciszenia, pozostawienia codziennoci i problemów gdzie za
rogiem. Czas na przemylenie, co
jest wa¿ne w ¿yciu i do czego warto d¹¿yæ. Wtedy mo¿e sp³yn¹æ wewnêtrzny spokój, mo¿na zyskaæ
si³ê; potem ju¿ ¿aden problem nie
jest tak wielki, jak wczeniej.
Czasem mówi siê, ¿e pielgrzymka, to s¹ takie szczególne rekolekcje w drodze. I wiele w tym racji.
S³ucha siê konferencji, wiadectw,
du¿o piewa, modli, zreszt¹ na pielgrzymce modli siê ca³y cz³owiek,
równie¿ jego cia³o.
Pielgrzymowanie wymaga wyrzeczeñ. Podczas pielgrzymki takimi wyrzeczeniami jest trud pieszego wêdrowania, bez narzekania na
pogodê; ciche i cierpliwe znoszenie
otaræ, bólu nóg, piek¹cych pêcherzy
na stopach; zadawalanie siê prostym
i skromnym posi³kiem; znoszenie
pragnienia; zgoda na przepocone
ubranie; nocleg w rozmaitych warunkach, chrapanie s¹siadów czy

Wspólne zdjêcie pielgrzymów po powiêceniu krzy¿a
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Na p¹tniczym szlaku

mycie siê w zimnej wodzie. To tak¿e otwarcie na ludzi o ró¿nych temperamentach, nastrojach, usposobieniach. Podporz¹dkowanie siê rygorowi wspólnego pielgrzymowania,
pos³uch wobec przewodnika, kleryków, kap³anów... Aktywnoæ we
wspólnych praktykach duchowych.
Pielgrzymowanie uczy innego
spojrzenia na swoje ¿ycie, jego codzienne problemy, troski, ale pozwala te¿ inaczej spojrzeæ na siebie samego i swoich najbli¿szych. Dlatego ka¿da pielgrzymka niesie ze sob¹ jaki
temat przewodni. Jubileuszowa pielgrzymka podejmowa³a tematy zwi¹zane z rodzin¹ - Pozdrówcie tak¿e
Koció³ w ich domach (Rz 16,5).
Pielgrzymka wreszcie to tworzenie wiêzi, tych miêdzyludzkich, oraz
historii. Zostawia lad w sercach,
czy choæby po drodze, jak np. w tym
roku, kiedy ks. Marek G³adki powiêci³ Krzy¿ na pewnej posesji nieopodal Turgiel, gdzie pielgrzymi
zawsze s¹ serdecznie witani. Odt¹d
przy tym krzy¿u, nie tylko p¹tnicy
Pielgrzymki Mi³osierdzia, ale i inni
bêd¹ modlili siê i odkrywali w nim
znak Boga.
Pielgrzymka to pewna odnowa
duchowa, dlatego trudno ten stan
opisaæ s³owami. Dlatego, jak powiedzia³a jedna z uczestniczek tegorocznej pielgrzymki: ¿eby w pe³ni
zrozumieæ istotê pielgrzymki, trzeba j¹ po prostu przejæ.
Ks. Rafa³ Ziemann
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ZLOT
Kilka tysiêcy osób wziê³o udzia³ w X jubileuszowym Zlocie Rodzinnym AWPL-ZPL

Nie przeszkadza³y im upa³y

J
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ubileuszowej imprezie rodzinnej
towarzyszy³a nadzwyczaj s³oneczna pogoda. Ratunkiem od rekordowych upa³ów by³a k¹piel w jeziorze Owie, nad brzegiem którego stanê³o pole namiotowe. Na zlot przybyli Polacy z Litwy oraz Macierzy.
Uroczyst¹ ceremoniê otwarcia
poprzedzi³o przywitanie uczestników przez Waldemara Tomaszewskiego, prezesa Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie.
 Doczekalimy siê jubileuszowego zlotu AWPL-ZPL. Przed
dziesiêciu laty zaczynalimy, wydaje siê, ¿e to by³o tak niedawno, a dzisiaj mamy ten piêkny jubileusz. Dzisiejsze uroczystoci s¹ podwójnie
wa¿ne, bo jak wiecie, gocimy naszych dzielnych u³anów z Polski. My,
mieszkañcy Wileñszczyzny, nieraz
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Dziesi¹ty Zlot Rodzinny
AWPLZPL odby³ siê w dniach
17-18 lipca w Dani³owie (gmina
su¿añska, rejon wileñski). Wród
uczestników polskiej imprezy nie
zabrak³o licznej reprezentacji rejonu solecznickiego. Swoich
przedstawicieli na zlot delegowa³y niemal wszystkie ko³a oddzia³ów rejonowych ZPL i AWPL.
Pierwsze z³oto solczanie wywalczyli w przeci¹ganiu liny

pokazalimy, ¿e mo¿emy nie tylko
ciê¿ko pracowaæ, ale te¿ odpoczywaæ. Bardzo wa¿ne, by takie imprezy by³y bardziej liczne, ¿eby by³o
wiêcej uczestników, a¿eby odpocz¹æ
przed nastêpn¹ prac¹. Tak wiêc nabierajmy si³ nad tym piêknym jeziorem Owie, w tej piêknej miejscowoci  powiedzia³ Tomaszewski
Artystyczn¹ dekoracj¹ ceremonii
otwarcia by³ wystêp orkiestry dêtej,
zespo³u folklorystycznego Su¿anianka oraz artystycznosportowy
wystêp u³anów Klubu Jazdy Konnej
w Che³mnie. Popisy jedzieckie sta³y siê prawdziw¹ atrakcj¹ dla zlotowiczów, którzy gor¹cymi oklaskami
nagradzali polskich u³anów. Zanim
przybyli na zlot, u³ani odbyli rajd po
Wileñszczynie, zachwycaj¹c sob¹ i
swoimi koñmi rodaków z Litwy. Dla
u³anów z Che³mna
by³ to ju¿ kolejny
rajd po Ziemi Wileñskiej i jak sami przyznaj¹, zawsze z niecierpliwoci¹ czekaj¹
na przyjazd na Litwê
i kolejne spotkania z
rodakami.
Program zlotu rodzinnego obfitowa³
w ró¿norodne konkursy oraz zawody
sportowe dla dzieci i
doros³ych. Swój

pierwszy z³oty medal, solecznicka
ekipa zdoby³a w konkursie przeci¹gania liny. Nie by³o mocnych na naszych mê¿czyzn, którzy pewnie
przeci¹gnêli wszystkich swoich rywali. Dowodem si³y mêskiej ekipy
solczan sta³ siê tak¿e konkurs w
podnoszeniu ciê¿arów, w którym
tryumfowa³ Aleksander Wa³dajcew.
Natomiast z mniejszym powodzeniem solecznickie dru¿yny wystêpowa³y w zawodach pi³karskich,
siatkarskich i koszykarskich, gdzie
wiêkszoæ z nich odpad³a w pierwszych meczach kwalifikacyjnych.
Honor uratowali siatkarze z Jaszun
oraz koszykarze z Solecznik, którzy
w swoich turniejach zdo³ali przebiæ
siê do fina³u i ostatecznie wywalczyæ srebrne medale. Po ca³odziennych zmaganiach sportowych najaktywniejsi zlotowicze mieli okazjê
tañczyæ do bia³ego rana na dyskotece pod otwartym niebem.
Niedziela by³a szczêliwa dla
ekipy z rejonu solecznickiego. Nasze panie zwyciê¿y³y nasze panie
w kwadrat, kucharze m³odzie¿owej
organizacji Nowa fala  w konkursie kulinarnym. Pod kierownictwem Edwina Kowzana i Witalia
Sinkiewicza, solecznicka m³odzie¿
ugotowa³a tak smaczn¹ zupê, ¿e jurorzy nie mieli ¿adnej w¹tpliwoci,
komu oddaæ palmê pierwszeñstwa
w konkursie kucharskim.
Andrzej Ko³osowski

AKTUALIA

j Od 30 czerwca do 9 lipca
uczniowie Ejszyskiego Gimnazjum
byli na koloniach w Polsce, w Byczynie. Wyjazd zosta³ zorganizowany na zaproszenie Urzêdu Marsza³owskiego Województwa Opolskiego na czele z Marsza³kiem Józefem
Sebest¹. W koloniach uczestniczy³o 26 dzieci pod kierownictwem nauczycielek Katarzyny Snigirioviene
oraz Anny Walickiej. M³odzie¿ z Ejszyszek zwiedzi³a zabytki miasta i
gminy Byczyna oraz Jasn¹ Górê w
Czêstochowie, Wroc³aw i Opole,
mia³y lekcje jazdy konnej, pisania
gêsim piórem, fechtunku ró¿nego
rodzaju broni¹ bia³¹ oraz warsztaty
mincerskie i ceramiczne.
j Od 2 do 10 lipca 20-osobowa
grupa m³odzie¿y szkolnej z rejonu
solecznickiego przebywa³a na miêdzynarodowym obozie w Niemczech, w okolicach Bremy. Organizatorem obozu integracyjnego dla
uczniów z Litwy, Polski, Niemiec,
Francji, W³och i Austrii by³a fundacja charytatywna Kinderaugen
z niemieckiego miasta Hude, z którym rejon solecznicki ³¹cz¹ wieloletnie kontakty. Podczas pobytu w
Bremie m³odzie¿ uczestniczy³a w
warsztatach dziennikarskich, odwiedza³a redakcje gazet, radia i telewizji oraz stworzy³a w³asny produkt
medialny: wk³adkê do lokalnej gazety powiêcon¹ pracy obozu.
j Od 7 do 16 lipca w Solecznikach i Gierwiszkach trwa³a 7. Letnia Szko³a Artystyczna, któr¹ prowadzi³a Anna Szpadziñska-Koss,
malarka i pedagog z Gdañska. Tematem tegorocznych warsztatów
by³a kultura Majów. Korzystaj¹c z
farb, papieru, pêdzli, gliny, jak te¿
innych materia³ów, dzieci i m³odzie¿
tworzy³y dzie³a sztuki w ró¿nych
technikach malarskich. W zajêciach
w Solecznikach i Gierwiszkach wziê³o w tym roku udzia³ ok. 50 osób.
Pracê szko³y uwieñczy³ wernisa¿ w
Solecznickim Centrum Kultury. Organizatorem szko³y by³o Centrum
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LATO UCZNIÓW

Szko³ê Letni¹ w Solecznikach uwieñczy³ wernisa¿

Kultury Samorz¹du Rejonu Solecznickiego, finansowo wsparli samorz¹d rejonu solecznickiego, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
i Urz¹d Miasta Gdañsk.
j Od 10 do 18 lipca 15- osobowa grupa m³odzie¿y z gminy bia³owackiej uczestniczy³a w 22. Miêdzynarodowej Parafiadzie Dzieci i
M³odzie¿y, która odby³a siê Warszawie. Wziê³y w niej udzia³ dzieci i
m³odzie¿ w wieku 11  19 lat oraz
osoby niepe³nosprawne. Zawodnicy rywalizowali w 14 dyscyplinach sportowych na obiektach
Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego i AWF. Poza tym
uczestniczyli w konkursach plastycznych, muzycznych, a nawet w
przegl¹dzie ma³ych form teatralnych. Organizatorem imprezy jest
stowarzyszenie Parafiada im. w.
Józefa Kalasancjusza, a jej prezesem przez wiele lat by³ o. Józef Joniec, który zgin¹³ 10 kwietnia w
Smoleñsku. Ojciec Joniec zaprasza³
do udzia³u w parafiadzie równie¿
polsk¹ m³odzie¿ z Litwy. 15- osobow¹ reprezentacj¹ rejonu solecznickiego opiekowa³a siê Teresa Bogdziewicz. Po zakoñczeniu parafiady uczestnicy wyruszyli na wypoczynek do Iwonicza.
j Od 14 lipca 25-osobowa grupa dzieci ze szkó³ w Turgielach i Ej-

szyszkach spêdza³a wakacje na koloniach w Moszczance. Kolonie zorganizowa³ Opolski Oddzia³ Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Pieni¹dze przekaza³ Senat RP, ale uda³o siê
znaleæ sponsorów na dodatkowe
spotkania i atrakcje. Dzieci przesz³y
na tych koloniach kurs m³odego lidera. By³y m.in. w Biedrzychowicach pod G³ogówkiem. Miejscowe
stowarzyszenie rozwoju wsi pokazywa³o im i ich wychowawcom
efekty swojego dzia³ania.
j Od 18 do 29 lipca w Ma³ych
Solecznikach trwa³ miêdzynarodowy obóz z udzia³em m³odzie¿y
szkolnej z rejonu solecznickiego, z
Polski, z powiatu wolsztyñskiego
oraz z Niemiec z samorz¹du Dahme-Spreewald. Takie spotkania m³odzie¿y z zaprzyjanionych samorz¹dów s¹ organizowane co roku, kolejno  na Litwie, w Niemczech,
Polsce. W tym roku gospodarzem
by³ rejon solecznicki. Tematem spotkania jest Europejski rok zwalczania socjalnego odizolowania i ubóstwa. M³odzie¿ z trzech krajów
uczestniczy³a w warsztatach, spotkaniach integracyjnych, zwiedza³a. Na imprezê koñcow¹ przybyli
starostowie powiatu wolsztyñskiego
Ryszard Kurp i powiatu Dahme
Spreewald Stephan Loge.
Barbara Sosno

Sprostowanie
W czerwcowym numerze miesiêcznika Soleczniki w tekcie
Be2gether: B¹dmy razem zosta³a wykorzystana informacja oraz
zdjêcia Ireny Ko³osowskiej. Czytelnik mo¿e zapoznaæ siê z orygina³em tekstu autorki na stronie internetowej: www.salcinikai.lt
Lipiec 2010
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ROZMAITOCI
Kupuj¹cy cegie³ki przyczynili siê do upamiêtnienia Adama Mickiewicza

Pomnik na dwusetne urodziny
Soleczniki by³y jedn¹ ze stacji pocztowych na drodze Grodno 
Wilno, st¹d m³ody Adam Mickiewicz jad¹c do Wilna zawsze przeje¿d¿a³ przez Soleczniki. W 1998 roku, w centrum miasta stan¹³
pomnik poety.
staj¹cy na podium  arce, która nie
ma ¿adnego ostrego ani wa¿nego
miejsca, ma jednoczyæ.
1998 rok, by³ rokiem jeszcze
wiêkszego kryzysu na Litwie ni¿
dzi, dlatego pieni¹dze na budowê
pomnika, by³y zbierane z ró¿nych
róde³. Du¿¹ ofiarnoci¹ wykazali
siê mieszkañcy rejonu, którzy kupuj¹c za niewielk¹ sumê cegie³ki, przyczynili siê do powstania pomnika.
Oprócz mieszkañców rejonu solecznickiego, cegie³ki kupowa³y osoby
z Wilna, b¹d rejonu wileñskiego.
 Wielk¹ kwotê otrzymalimy od
Gediminasa Vagnoriusa, ówczesnego premiera rz¹du Republiki Litewskiej. Drug¹ wielk¹ kwotê na budo-

wê pomnika wp³aci³ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na czele ze
wiêtej pamiêci marsza³kiem
Maciejem P³a¿yñskim. Samorz¹d
rejonu sfinansowa³ uporz¹dkowanie placu, na którym stan¹³ pomnik
 dodaje Józef Rybak.
Dzi przy pomniku nigdy nie
braknie kwiatów. Ka¿da wycieczka, która przyje¿d¿a z Polski do
Solecznik oddaje ho³d poecie. W
ka¿de narodowe wiêto Rzeczypospolitej Polskiej mieszkañcy Solecznik, harcerze i w³adze rejonu
solecznickiego sk³adaj¹ wieñce
przy pomniku Wieszcza.
Katarzyna Biersztañska
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 Nasz pomnik jest nietypowy.
Artysta, Bronius Vyniauskas
przedstawi³ Adama Mickiewicza
jako m³odzieñca, studenta, niskiego wzrostu z nieproporcjonalnie
du¿¹ g³ow¹, bo przecie¿ tylko,
jako student goci³ w naszym miecie  opowiada Józef Rybak, ówczesny mer rejonu solecznickiego.
Pomnik, na pierwszy rzut oka
wygl¹da dziwnie, ale jest pe³en
symboliki. Odstawiona lewa rêka,
jest gestem symbolicznie przekazuj¹cym serce. Dwujêzyczny nadpis na arce Miej serce i patrzaj w
serce jest cytatem z jednego z
utworów poety. Sama arka jest te¿
symbolem jednoci. Mickiewicz

MIESIÊCZNIK SOLECZNIKI
Redaktor wydania:
Bo¿ena Lenkiewicz
Wydawca:
Solecznicki Oddzia³ Rejonowy
Zwi¹zku Polaków na Litwie

Soleczniki

16

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

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.

