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S£OWO WSTÊPNE

CZEKAMY NA ODWIL¯

Spis treci

Polska i Litwa od lat próbuj¹ zrealizowaæ pomys³ budowy mostu energetycznego pomiêdzy dwoma krajami. Ma byæ uruchomiony w 2015
roku. Mostu jeszcze nie ma, ale na
linii Wilno-Warszawa w listopadzie
napiêcie siêgnê³o szczytu. Katalog
problemów polskiej mniejszoci narodowej po raz kolejny sta³ siê powodem do ostrej wymiany zdañ, po
czym zapad³a cisza. Byæ mo¿e w tej
ciszy w Wilnie zaczynaj¹ bardziej
uwa¿nie przygl¹daæ siê problemom
mniejszoci narodowych na Litwie.
Miejmy przynajmniej tak¹ nadziejê.
Niemal niezauwa¿alnie w litewskich mediach przesz³a informacja o
propozycji uprawomocnienia dwujêzycznego nazewnictwa ulic, któr¹ z³o¿y³a grupa robocza Ministerstwa Kultury. Kierowana przez Imantasa Melianasa komisja opracowa³a now¹ koncepcjê Ustawy o mniejszociach narodowych, w której by³oby zapisane,
¿e w miejscowociach, gdzie mniejszoæ narodowa stanowi ponad 33,3
proc. ludnoci mo¿na u¿ywaæ dwujêzycznych tablic  litewsko-polskich
b¹d litewsko-rosyjskich itd. Cz³onkowie komisji nie widz¹ w tym ¿adnego zagro¿enia dla pañstwa, nie widz¹
jakiegokolwiek braku szacunku dla
kraju. Co wiêcej, przytaczaj¹ przyk³ady krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej, gdzie mniejszoci narodowe
posiadaj¹ takie prawo i nikomu to nie
zawadza. Wrêcz odwrotnie, wszyscy
z tego s¹ dumni. Przewiduje siê, ¿e w
pierwszym pó³roczu przysz³ego roku
projekt nowej Ustawy o mniejszociach narodowych trafi do Sejmu.

Co z niego zostawi opanowany przez
konserwatystów parlament nietrudno
przewidzieæ. W najlepszym wypadku
projekt ustawy bêdzie le¿a³ w szufladzie i zbiera³ kurz. Logicznie i racjonalnie. Po co zawracaæ sobie g³owê
jakimi tam katalogami problemów? S¹
rzeczy wa¿niejsze.
Jednym z najbardziej bolesnych
problemów w kraju sta³a siê emigracja, a co za tym idzie zmniejszenie siê
ludnoci, czyli obywateli. To bardzo
niepokoi polityków, bowiem obywatel
to wyborca. Kim jest polityk bez elektoratu? Nikim. Wiêc trzeba zrobiæ
wszystko, by nie straciæ wyborcy i pada
propozycja nowelizacji Ustawy o obywatelstwie. W projekcie nowelizacji zapisano, ¿e prawo do podwójnego obywatelstwa nabywaj¹ osoby, które wyemigrowa³y z Litwy do krajów UE albo
NATO i z pochodzenia s¹ narodowoci
litewskiej. Brak s³ów. Polacy, Rosjanie,
Bia³orusini, ¯ydzi i wszyscy inni mo¿ecie byæ spokojni, wasza Ojczyzna-Litwa was nie potrzebuje. Ale nasz Sejm
nie jest wcale g³upi, by wzi¹æ na siebie
odpowiedzialnoæ za przecz¹c¹ podstawom tolerancji i demokracji ustawê 
przerzuci³ j¹ na barki S¹du Konstytucyjnego, który ma zbadaæ i orzec, czy
takie prawo nie by³oby sprzeczne z
Ustaw¹ Zasadnicz¹. Ta akurat w art.
29 mówi, ¿e praw cz³owieka nie wolno ograniczaæ, stwarzaæ obywatelom
przywileje ze wzglêdu na p³eæ, rasê,
narodowoæ, jêzyk, pochodzenie itd...
Ju¿ drugi miesi¹c na Wileñszczynie z ust wielu nie schodzi imiê zwyk³ej uczennicy z Solecznik, autorki referatu Skutki polskiej okupacji dla Li-

twy Wschodniej , który zosta³ zaprezentowany podczas konferencji
90. rocznica podpisania i z³amania
Umowy Suwalskiej. Opiniê publiczn¹ oburzy³y nie tyle podane w
pracy mylne w¹tki historyczne, ile
same imiê i nazwisko autorki, które
dobitnie mówi¹ o tym, ¿e jest Polk¹.
Trudno uwierzyæ w to, ¿e m³oda
dziewczyna powa¿nie myli o tym w
jaki sposób mog³aby przyczyniæ siê
do usuwania skutków okupacji Litwy Wschodniej. S¹dzê, ¿e w tak
m³odym wieku ka¿d¹ osobê interesuj¹ bardziej przyziemne problemy.
Je¿eli mylê siê, to cytuj¹c Woltera
powiem  nie zgadzam siê z twoim
zdaniem, ale gotów jestem umrzeæ
broni¹c twojego prawa do wypowiedzenia go g³ono.
W listopadzie po¿egnalimy Stanis³awa Mikonisa, wieloletniego dyrektora Butrymañskiej szko³y redniej,
historyka, autora publikacji o Ejszyszkach i Butrymañcach, inteligentnego
cz³owieka o b³yskotliwym umyle i
wspania³ym poczuciu humoru, który
doskonale siê przejawi³ w swoich
fraszkach. Prace literackie pana Stanis³awa pozostan¹ w pamiêci ludzi.
Bêd¹ je czyta³y nastêpne pokolenia. W
odró¿nieniu od szkolnego referatu nie
popadn¹ w niepamiêæ.
Andrzej Ko³osowski
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AKTUALIA
27 lutego 2011 roku odbêd¹ siê wybory samorz¹dowe. Radni bêd¹ wybierani na czteroletni¹ kadencjê. Kampania wyborcza ju¿ ruszy³a. O dokonaniach czterech lat pracy
samorz¹du rejonu solecznickiego i rozpoczynaj¹cej siê walce o mandaty w wywiadzie
ze Zdzis³awem PALEWICZEM, merem rejonu, prezesem Solecznickiego Oddzia³u ZPL.

Codziennie odwiedza Pan kolejne miejscowoci rejonu, spotyka siê z mieszkañcami. Czy jest
to znak rozpoczêtej kampanii
wyborczej?
Popularnie siê mówi: wybory
skoñczy³y siê  wybory zaczê³y siê.
Kampania wyborcza w naszej rzeczywistoci  to codzienna praca i
wykonanie obietnic, które cztery lata
temu z³o¿y³o siê w programie wyborczym. Te cztery lata szybko minê³y, oficjalnie og³oszona zosta³a
kampania wyborcza do rad samorz¹dowych. Jest to czas na dog³êbn¹
analizê tego, co zosta³o zrobione i mobilizacjê wszystkich naszych si³ na to,
co jeszcze mo¿na zrobiæ. Najbli¿sze
tygodnie, miesi¹ce  to przede
wszystkim aktywne spotkania z
mieszkañcami, bycie w terenie, obserwowanie atmosfery spo³ecznej i,
oczywicie, reagowanie na problemy,
których niestety nie ubywa. Odpowiadaj¹c na to pytanie, powiem wiêc,
¿e kampania wyborcza trwa przez
ca³y czas, w ci¹gu ca³ej kadencji, ale
teraz rozpoczê³a siê formalnie i polega przede wszystkim na analizie
dokonañ i spotkaniach.
Jak wiêc wygl¹da bilans dokonañ i problemów, których nie
uda³o siê rozstrzygn¹æ? Czy jest
Pan zadowolony z wyników pracy samorz¹du w tej kadencji, która dobiega ju¿ koñca?
Mylê, ¿e by³a to dobra kadencja, du¿o zrobilimy. By³a bardzo
zró¿nicowana: pocz¹tek by³ bardzo
dobry, rodek  z nadziejami, a koñcówka, szczególnie prze³om 2009 i
2010 roku  jak moja pamiêæ siêga
 by³a finansowo najgorsza. Ca³e
nasze ¿ycie tutaj, w rejonie, i sukcesy i niedoci¹gniêcia s¹ cile powi¹zane z ogóln¹ sytuacj¹ w kraju,
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przede wszystkim gospodarcz¹, ale
te¿ atmosfer¹ spo³eczn¹. Na pocz¹tku kadencji, w 2007 roku, by³a ona
bardzo przychylna ze wzglêdu na
stan gospodarczy, stabilizacjê w kraju. By³y pieni¹dze, mo¿na by³o dzia³aæ, inwestowaæ, dziêki temu to, co
zaplanowalimy, co by³o zatwierdzone w programie wyborczym, wykonalimy ju¿ w ci¹gu dwóch pierwszych lat. Okolicznoci by³y sprzyjaj¹ce, wiêc przepatrywalimy, co
jeszcze mo¿emy zrobiæ. A¿ kraj
ogarn¹³ kryzys, zaczê³y siê problemy finansowe, do rejonowego bud¿etu nie otrzymalimy 20 mln litów.
Nie napawa³o to optymizmem. Przecie¿ dotychczas, zaczynaj¹c od 1995
roku, rejonowy bud¿et stale wzrasta³.
W 2010 roku zmniejszy³ siê o 20
proc. Nie trzeba byæ wielkim matematykiem czy managerem, ¿eby
zrozumieæ, co to znaczy³o. Podczas
najwiêkszego kryzysu, w koñcu
2009 roku, kiedy obj¹³em stanowisko mera, nie by³o wiêkszych ocze-

kiwañ, naszym zadaniem by³o przetrwaæ. Ale dzisiaj, kiedy rok 2010
zbli¿a siê ku koñcowi, mo¿na powiedzieæ, ¿e wspólnym wysi³kiem wyszlimy z tej sytuacji obronn¹ rêk¹.
Musielimy zacz¹æ oszczêdzaæ i tu
wykazalimy prawdziw¹ solidarnoæ. W tym miejscu nale¿¹ siê wielkie podziêkowania dla wszystkich
naszych ludzi, którzy zrozumieli, jaka
jest sytuacja.
Zareagowalimy operatywnie,
uda³o siê nam pozyskaæ pieni¹dze z
funduszy europejskich.
Kr¹¿y taki dowcip: co ³¹czy UFO
z funduszami europejskimi?  Wszyscy wiedz¹, ¿e jedno i drugie istnieje, ale nikt tego nie widzia³. Tak w³anie jest z tymi europejskimi pieniêdzmi: s¹, ale nie jest ³atwo je otrzymaæ,
nale¿y pokonaæ bariery biurokratyczne, odpowiednio przygotowaæ
dokumentacjê, w czas z³o¿yæ wnioski. Uda³o siê, realizujemy obecnie
na terenie ca³ego rejonu ponad 20
projektów, s¹ to milionowe kwoty. A
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AKTUALIA

projekty s¹ ró¿ne: infrastrukturalne,
tzw. miêkkie. rodki finansowe na
nasze projekty pozyskujemy równie¿
z Polski, za porednictwem Wspólnoty Polskiej, z programów rz¹dowych Pañstwa Litewskiego.
Ogólny bilans jest wiêc pozytywny. Analizuj¹c dokonania ostatnich
czterech lat, mo¿emy stwierdziæ, ¿e
jest o czym mówiæ i co pokazaæ. S¹
to konkretne prace we wszystkich
dziedzinach ¿ycia rejonu: w gospodarce, kulturze, owiacie. Dbamy
nie tylko o sferê gospodarcz¹, lecz
równie¿ duchow¹, o nasz¹ spuciznê kulturaln¹, historyczn¹. Nie samym chlebem przecie¿ ¿yjemy. Wymieniê zaledwie kilka przyk³adów z
ostatniego roku: odrestaurowana
zosta³a zabytkowa kapliczka przy
wjedzie do Solecznik, godnie uczcilimy jubileusz 600-lecia parafii solecznickiej, w Kolenikach stan¹³
pomnik Jana Paw³a II, odnowilimy
krzy¿e AK-owców i powstañców w
Puszczy Rudnickiej, samorz¹d
przej¹³ na w³asnoæ terytorium Rzeczypospolitej Paw³owskiej i teraz
bêdziemy mogli zatroszczyæ siê o to
miejsce, na pocz¹tek ustawiaj¹c tam
kamieñ pami¹tkowy. Takie dzia³ania,
moim zdaniem, podtrzymuj¹ na duchu, daj¹ wiarê i otuchê.
Wiele siê robi i to jest widoczne,
niemniej jednak problemów jest nadal du¿o. Najwiêkszy  bezrobocie.
Mamy 19-proc. stopê bezrobocia,
najwiêksz¹ od lat. Jest to zwi¹zane
z ogóln¹ sytuacj¹ w kraju, z bliskoci¹ Wilna. Wielu mieszkañców re-
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jonu pracowa³o w stolicy, firmy upad³y, ludzie stracili pracê, znalaz³o to
odzwierciedlenie w liczbie rejestruj¹cych siê w urzêdzie pracy, w kwocie wyp³acanych zasi³ków. Bezrobocie jest przyczyn¹ kolejnych problemów. Cz³owiek ¿eby godnie ¿yæ,
musi mieæ pracê. Staramy siê, oczywicie, szukaæ rozwi¹zañ, zatrudniaæ ludzi przy realizacji naszych projektów inwestycyjnych. Daæ pracê
wszystkim jednak nie sposób.
Prawd¹ jest równie¿, ¿e czêæ ludzi
nie chce pracowaæ, woli ¿yæ z zasi³ku, ale jak by tam nie by³o, bezrobocie jest i to jest le. S¹dzê, ¿e w
miarê poprawiania siê sytuacji w
kraju, nast¹pi poprawa i w tej dziedzinie. Widzielimy to przed kryzysem, kiedy mielimy zaledwie 4 proc.
bezrobocia, wówczas ludzi do pracy
wrêcz brakowa³o.
By³y byæ mo¿e w naszej pracy
jakie b³êdy, ale przecie¿ nie myli
siê tylko ten, kto nic nie robi. Mogê
mia³o patrzeæ ludziom w oczy:
podstawowe rzeczy zosta³y zrobione, mieszkañców naszego rejonu
nie zawiedlimy.
Jest Pan oficjalnym kandydatem AWPL na mera rejonu solecznickiego w nowej kadencji. Ma
Pan ju¿ dowiadczenie pracy na
tym stanowisku, w jakim kierunku chce Pan prowadziæ rejon, czy
has³o: Nie sk³adamy obietnic bez
pokrycia nadal jest aktualne?
Has³o to sam kiedy wymyli³em
i sta³o siê ono myl¹ przewodni¹
dzia³alnoci samorz¹du w naszym

rejonie. Musi to byæ podstawowa
zasada pracy samorz¹dowca, inaczej siê nie da. Obietnice bez pokrycia, tak jak k³amstwo, maj¹ krótkie
nogi. Skoro mieszka siê w tym rejonie, pracuje i jeli nadal siê chce pracowaæ na tym stanowisku, dbaj¹c o
autorytet instytucji, co obiecasz 
musisz wykonaæ. W moim osobistym odczuciu, zasada ta dotyczy
najmniejszych nawet spraw. Byæ
mo¿e z perspektywy urzêdu jaka
sprawa wygl¹da na drobn¹, nieistotn¹, ale dla kogo jest to problem:
wyrwa w asfalcie, która utrudnia
dojazd do domu, czy latarnia, która
nie wieci i z tego powodu dzieci po
ciemku musz¹ iæ do szko³y. Musimy staraæ siê ka¿dego wys³uchaæ,
dojrzeæ sedno problemu i w miarê
mo¿liwoci pomóc. Jeli pomóc nie
udaje siê, uczciwie o tym powiedzieæ,
wyjaniæ. S³owem, ka¿d¹ sprawê
doprowadziæ do koñca. Samorz¹d
porówna³bym do gospodarstwa prywatnego: i tu i tam wynikaj¹ problemy, trzeba wiêc dbaæ o ka¿dy szczegó³, mieæ na wszystko gospodarskie
oko. A poza tym  mieæ wizjê, modnie mówi¹c, strategiê, co nale¿y zrobiæ, ¿eby by³o piêkniej, bezpieczniej. I
w tym g³owa nie jednego cz³owieka,
lecz ca³ej dru¿yny. Pracujemy w samorz¹dzie w zespole, mamy wietnych fachowców, dobrych wspó³pracowników. Rzetelne wykonywanie
obowi¹zków nie wystarczy, trzeba
mieæ polot, nie baæ siê nowych wyzwañ, ryzyka nawet, planowaæ na
wyrost, byæ optymist¹. Praca w samorz¹dzie  to rutyna, ale te¿ bardzo
twórcza praca z ludmi i dla ludzi.
W dobie kryzysu ludzie s¹
zniechêceni i apatyczni, s¹ obawy,
¿e frekwencja w wyborach samorz¹dowych bêdzie niska. Jak Pana
zdaniem zachowaj¹ siê mieszkañcy rejonu solecznickiego?
Kto powiedzia³: dobra nowina 
to z³a nowina. rodki masowego przekazu: telewizja, prasa, radio formuj¹
tak¹ negatywn¹ opiniê, ¿e wszystko
wokó³ jest le. Ludzie to ogl¹daj¹, czytaj¹, s³ysz¹ i ogarnia ich przygnêbienie, trac¹ naturaln¹ potrzebê aktyw-

AKTUALIA
wiem, bo jest ona w trakcie formowania. ¯adnych sekretów jednak nie
zdradzê, jeli powiem, ¿e propozycjê kandydowania otrzymaj¹ osoby,
które ju¿ maj¹ dowiadczenie pracy w Radzie samorz¹du  niew¹tpliwie s¹ oni godni tego, aby znów
znaleæ siê na licie. W obecnej
Radzie mamy 20 radnych, na licie
w poprzednich wyborach by³o 50
kandydatów. Niektórzy, choæ uzyskali sporo g³osów, musieli zrezygnowaæ z mandatu na rzecz pracy
na czele naszych instytucji samorz¹dowych. S¹dzê wiêc, ¿e kandydowaæ bêdzie sporo osób z tamtej
listy. Pojawi¹ siê te¿ nowe osoby,
typuj¹ je ko³a AWPL z lokalnymi
ko³ami ZPL oraz innymi organizacjami polskimi. Naradzaj¹ siê, kto
by móg³ najlepiej reprezentowaæ ich
w Radzie, bo taka jest zasada naszej listy, ¿e z ka¿dej gminy musz¹
byæ reprezentanci. To po pierwsze.
Natomiast druga zasada, ¿e musz¹
to byæ ludzie ró¿nych zawodów: lekarze, nauczyciele, in¿ynierowie,
rolnicy, przedsiêbiorcy. Istotne bowiem, by w Radzie byli fachowcy z
ró¿nych dziedzin. To tworzy dobry,
kompetentny sk³ad Rady do kierowania rejonem. O konkretnych nazwiskach jeszcze nie mówiê, przyjdzie na to czas. Lista zostanie zatwierdzona i og³oszona.
Celem jest chyba nie tylko zachowanie obecnej pozycji, ale te¿
jej wzmocnienie?
W sensie politycznym mamy 
nie bêd¹ tu ukrywa³  korzystn¹ po-

zycjê zarówno pod wzglêdem ilociowym i jakociowym: 20 g³osów
w 25-osobowej Radzie. Podobny
wynik mielimy w 1997 i w 2007
roku. Nie by³bym jednak politykiem,
gdybym nie powiedzia³, ¿e mamy
jeszcze rezerwê piêciu miejsc,
przecie¿ po to siê uczestniczy w wyborach, ¿eby je wygrywaæ z maksymalnym wynikiem. Musimy mieæ
wiêkszoæ, ¿eby podejmowaæ decyzje, kontynuowaæ rozpoczête prace.
Kiedy ma siê wiêkszoæ, nie ma niepotrzebnych swarów, wyre¿yserowanych politycznych dyskusji,
przeszkadzania w pracy, wyjaniania niezdrowych ambicji, które nie
sprzyjaj¹ pracy w Radzie, atmosferze w administracji samorz¹du i
instytucjach samorz¹dowych. Kiedy jest stabilnoæ, jest wiadomoæ,
¿e mer pracuje, ¿e nie bêdzie na
radzie ka¿dy polityk w³asne interesy czy to prywatne, czy to polityczne za³atwiaæ. Choæ z innej strony,
zawsze by³em za konstruktywn¹
opozycj¹, która dzia³a na rzecz
spo³ecznoci. Sam kiedy jako m³ody cz³owiek by³em w opozycji, dlatego staram siê uszanowaæ inne zdanie i wiem, jakie to jest wa¿ne, kiedy
siê ma oponentów dzia³aj¹cych w
imiê wspólnego interesu, analizuj¹cych sytuacjê, maj¹cych argumenty
i potrafi¹cych konstruktywnie krytykowaæ. Chcê wiêc, by w Radzie
solecznickiego samorz¹du znalaz³o
siê miejsce dla takich osób.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Barbara Sosno
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noci, któr¹ posiadaj¹. A przecie¿ z
ludmi trzeba rozmawiaæ, dawaæ nadziejê. Mo¿e ka¿demu bez wyj¹tku
trudno jest zrozumieæ, co siê dzieje w
kraju, ale cz³owiek ma wyczucie tego,
co jest dobre, a co z³e, kto jest uczciwy, a kto chce oszukaæ. Mówi¹c o
naszym rejonie, wiele tu prze¿ylimy,
ró¿ne w³adze, ró¿ne eksperymenty i
wiemy, ¿e nikt nam nic na d³oni nie
poda, musimy polegaæ tylko na sobie
i mieæ wiarê, ¿e bêdzie lepiej. S¹ problemy, ale razem mo¿emy sprawiæ,
¿eby by³o lepiej, zaczynaj¹c od wsi,
koñcz¹c na instytucjach, samorz¹dzie. Tylko takie nastawienie jest buduj¹ce. Poczucie wspólnoty, aktywnoæ nie pojawia siê znik¹d, trzeba to
tworzyæ. Jest to zadanie dla lokalnych
liderów. W szkole, bibliotece, domu
kultury musi byæ taki zapaleniec, który ma pomys³y, chêæ dzia³ania, nie stoi
na miejscu i potrafi poci¹gn¹æ za sob¹
innych. O tym w³anie staram siê
mówiæ ludziom podczas spotkañ. O
tym, ¿e umiech, s³owo podziêkowania, przeprosin nic nas nie kosztuje.
Odczuwa Pan zrozumienie,
odzew ze strony mieszkañców dla
tych s³ów?
Tak, odczuwam akceptacjê i poparcie. Oczywicie, podczas spotkañ padaj¹ czasami s³owa zarzutu,
ostre stwierdzenia, ale obserwujê
te¿, jak zmieniaj¹ siê pokolenia. Ze
starszymi ludmi nigdy nie by³o problemów, ani kiedy, ani teraz. Sam
siê czasami dziwiê ich wytrwa³oci
i cierpliwoci. M³odzi  wiadomo 
chc¹ od razu i wszystkiego. T³umaczê to brakiem dowiadczenia ¿yciowego, znajomoci kryzysowych,
trudnych sytuacji. Dyskutujemy i
udaje siê przekonaæ ich do moich
racji. Podczas takich spotkañ padaj¹ te¿ propozycje godne uwagi i
do daje impuls do dalszej pracy.
Poparcie wiêc jest, ale z elementami krytyki i propozycji.
Czy wiadomo ju¿, jak bêdzie
wygl¹da³a lista kandydatów
AWPL w rejonie solecznickim:
jakie to s¹ osoby, jakie zawody
reprezentuj¹?
Jaka bêdzie ta lista, na razie nie
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GOSPODARKA

Milionowe szanse dla wsi

Ponad osiem milionów litów z tytu³u europejskiej pomocy finansowej w przysz³ym roku zostanie przeznaczonych na realizacjê Strategii rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego.
Uzyskanie europejskiej pomocy w ramach programu Leader zawdziêczamy rejonowej Grupie dzia³ania lokalnego.

NA POCZ¥TKU
SZKOLILI LIDERÓW

Grupa inicjatyw lokalnych dzia³a
ju¿ od omiu lat. Zrzesza przedstawicieli samorz¹du, wspólnot wiejskich, organizacji pozarz¹dowych
oraz przedsiêbiorców. W 2007 roku
wynikiem pracy grupy sta³o siê uzyskanie rodków na realizacjê strategii Polepszenie jakoci ¿ycia na obszarach wiejskich. Za
g³ówne
priorytety
pierwszej strategii wówczas uznano kwestie
podniesienia poziomu
jakoci ¿ycia na wsi,
rozwoju kultury, ochrony rodowiska naturalnego oraz promocji nowych technologii, czyli
konkretnego produktu
lokalnego. W swych poczynaniach grupa inicjatyw lokalnych cile
wspó³pracowa³a z dzia³aj¹cymi w rejonie
wspólnotami wiejskimi oraz samorz¹dem. Dla liderów organizacji pozarz¹dowych organizowano warsztaty, podczas których zainteresowani udzia³em w programie uzyskali
szczegó³ow¹ informacjê na temat
tego, jak nale¿y sporz¹dzaæ projekty
w celu pozyskania rodków programowych. Z funduszy strukturalnych
na realizacjê strategii rejon solecznicki otrzyma³ 508 tys. litów. Kosztem tych rodków zosta³o zrealizowanych ponad 40 projektów.

ZACHÊCAJ¥CY START

Dwa lata temu kosztem rodków
programowych komisariat policji rejonu solecznickiego naby³ urz¹dzenia techniczne Przycisk pomocy,
które zosta³y zamontowane w do-
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mach kilkudziesiêciu samotnych seniorów, mieszkaj¹cych w odleg³ych
wsiach. Dziêki temu urz¹dzeniu staruszkowie mog¹, po naciniêciu przycisku, skontaktowaæ siê z policj¹ w
celu z³o¿enia zawiadomienia o gro¿¹cym im niebezpieczeñstwie, jak te¿
prosiæ o wezwanie pogotowia b¹d
stra¿y po¿arnej. Rejonowe szko³y i
przedszkola wykorzysta³y rodki eu-

za³o¿y³ staw i uporz¹dkowa³ terytorium wokó³ niego; Olga Minakowska i Daniel Bojarin z Rudnik nabyli
sprzêt niezbêdny do popularyzacji
turystyki wodnej  kajaki, kamizelki
ratunkowe, przyczepê do przewozu
³odzi; Leon Wojsiat za³o¿y³ warsztat
wyrobów z metalu.

CZWARTA KWOTA
W KRAJU

ropejskie na nabycie instrumentów
muzycznych, odnawianie placówek
oraz placów sportowych. W Poszkoñskiej oraz Bogumiliskiej Szkole Podstawowej rodki europejskie
zosta³y przeznaczone na zamontowanie nowoczesnych koszy do gry
w koszykówkê. Ze rodków programu europejskiego w Bia³ej Wace
zosta³y zmienione tablice z nazwami
ulic oraz numery domów, miejscowy dom kultury naby³ nowoczesnych sprzêt nag³aniaj¹cy oraz dziesiêæ rowerów turystycznych. Bia³owackie szko³y oraz przedszkole przeznaczy³y rodki programowe na renowacjê placów zabaw.
Ze rodków strukturalnych skorzystali te¿ rejonowi przedsiêbiorcy:
Zenon Sobolewski we wsi Aba³y

Po zakoñczeniu realizacji pierwszej strategii w ramach programu
Leader Grupa dzia³ania lokalnego
niezw³ocznie przyst¹pi³a do opracowania kolejnej Strategii rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego. Nowa strategia uzyska 8,5
mln litów z europejskich funduszy
strukturalnych. Jest to czwarta kwota pod wzglêdem wysokoci w kraju i bardzo znacz¹ca dla rejonu w
porównaniu z wysokoci¹ bud¿etu
samorz¹dowego, który stanowi 65
mln litów.

LEADER INTERESUJE
NAJAKTYWNIEJSZYCH

9 listopada w centrum turystycznym EraRichi we wsi Wielkie Zubiszki (gmina kolenicka) zosta³a organizowana konferencja-prezentacja Strategii rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego. W
spotkaniu, organizowanym przez
zarz¹d Grupy dzia³ania lokalnego,
wziê³o udzia³ ponad sto przedstawicieli instytucji samorz¹dowych, organizacji pozarz¹dowych oraz

GOSPODARKA
przedstawicieli rejonowego biznesu.
 Jest nas dzisiaj tak du¿o, ¿e ta
sala z trudem zmieci³a wszystkich
uczestników konferencji. Moim zdaniem to wró¿y dobr¹ przysz³oæ dla
naszej strategii. Je¿eli iloæ z³o¿onych
do udzia³u w programie europejskim
wniosków bêdzie chocia¿ o po³owê
odpowiada³a liczbie uczestników dzisiejszego spotkania, to nic nie stoi nam
na przeszkodzie by zrealizowaæ strategiê jeszcze na pierwszym etapie 
powiedzia³ J. Rybak, szef grupy.

DWA PRIORYTETY
NA KORZYÆ WSI

Nowa strategia bêdzie sk³ada³a
siê z dwóch priorytetów  podniesienie poziomu ¿ycia na wsi oraz
wsparcie spo³ecznej i przedsiêbiorczej aktywnoci mieszkañców wsi.
W ramach nowej strategii mo¿na
bêdzie realizowaæ projekty o wartoci od 25 do 690 tysiêcy litów. Wnioski o udzia³ w programie Leader
mog¹ sk³adaæ zarówno pañstwowe
instytucje jak i organizacje spo³eczne i prywatni przedsiêbiorcy. Termin
przyjêcia wniosków na pierwszym
etapie up³ywa z dniem 20 grudnia br.
Uczestnicz¹cy w konferencji
przedstawiciele Ministerstwa Rol-

nictwa oraz Narodowej Agencji
P³atniczej odznaczyli, ¿e w ci¹gu
ubieg³ych lat Grupa dzia³ania lokalnego rejonu solecznickiego zdoby³a
cenne dowiadczenie w realizacji
programów europejskich, dlatego
sporz¹dzona przez ni¹ strategia
otrzyma³a jedn¹ z najwy¿szych
ocen w kraju. Dowiadczenie w
sporz¹dzeniu wniosków posiadaj¹
tak¿e autorzy ponad 40 projektów,
realizowanych w ramach programu
Leader sprzed dwóch lat. Czêæ z
nich ma zamiar kontynuowaæ dzia³alnoæ w tym kierunku.
Planujê z³o¿yæ wniosek projektowy o pozyskanie pomocy finansowej na rozwój naszej firmy wiadcz¹cej us³ugi kajakarsko-turystyczne. Bardzo nam by³by przydatny
nowy minibus do transportowania
kajaków,  powiedzia³ Daniel Bojarin z Rudnik.

AKTYWNOÆ
SAMORZ¥DOWCÓW

Strategia daje szansê zdobycia
europejskiej pomocy finansowej dla
wszystkich  placówek samorz¹dowych, prywatnych przedsiêbiorców,
organizacji pozarz¹dowych oraz
wspólnot wiejskich. Z ostatnimi, któ-

rych w rejonie solecznickim jest 18,
wi¹¿e siê szczególne nadzieje. Przecie¿ to w³anie sami mieszkañcy wsi
najlepiej wiedz¹, rozwi¹zanie którego problemu dla ich miejscowoci
jest najbardziej aktualne.
 Ka¿dy z nas staje przed doskona³¹ szans¹ przyczynienia siê do polepszenia warunków ¿ycia na wsi.
Mam nadziejê, ¿e dobrych wniosków
nie zabraknie. Ze swojej strony, jako
kierownik samorz¹du solecznickiego,
chcê zapewniæ, ¿e jestemy gotowi
okazaæ pomoc finansow¹ w realizacji projektów publicznych,  powiedzia³ podczas konferencji mer rejonu
solecznickiego Zdzis³aw Palewicz.
Aktywnie wykorzystaæ europejsk¹ pomoc finansow¹ ma zamiar
tak¿e sam samorz¹d solecznicki. Wydzia³ inwestycji i planowania strategicznego koñczy pracê nad czterema
wnioskami projektowymi. W stronie
nie powinny tak¿e pozostaæ i rejonowe starostwa.
Program Leader realizowany w
Europie od 1991 roku, na Litwie jest
czêci¹ wiêkszego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  PROW,
który kuruje resort rolnictwa.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
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Przegl¹d wydarzeñ  listopad
r 1 listopada w Dniu Wszystkich
wiêtych przedstawiciele polskich
placówek dyplomatycznych, Solecznickiego Oddzia³u ZPL, samorz¹du
oraz szkó³ odwiedzili miejsca pamiêci narodowej. Z³o¿yli kwiaty i zapalili
znicze w Sangieliszkach k. Ma³ych
Solecznik, na cmentarzach w Solecznikach, Koniuchach, Butrymañcach,
Ejszyszkach, Kolenikach.
O miejsca pamiêci narodowej, jak
te¿ opuszczone groby na wiejskich
cmentarzach troszcz¹ siê Solecznicki
Oddzia³ ZPL, szko³y oraz dzia³aj¹ca
w rejonie organizacja Nowa fala.
Starostwa zadba³y o wywiezienie
mieci i dowiezienie piasku.

nicy - znawcy Ustawy Zasadniczej
s¹ w rejonie solecznickim. Pierwsze
miejsce w tej kategorii zdoby³a specjalistka wydzia³u prawnego i kadr
w solecznickim samorz¹dzie Renata Siluk, natomiast kierowniczka
urzêdu stanu cywilnego Irena Smykowska zajê³a trzecie miejsce.

r 12 padziernika w Jaszunach

odby³a siê prezentacja ksi¹¿ki Miasto  ogród Jaszuny. Próba odtworzenia dziejów autorstwa Janusza
Bieleckiego, koñcz¹ca ca³y cykl imprez kulturalnych, zatytu³owanych
Spotkania u Baliñskich, nawi¹zu-

FOT. IRENA KO£OSOWSKA

r 2 listopada wicemer rejonu An-

drzej Andruszkiewicz oraz dyrektor
administracji Boles³aw Daszkiewicz
byli na spotkaniu z kanclerzem rz¹du Deividasem Matulionisem. Na
spotkanie to zostali zaproszeni równie¿ przedstawiciele w³adz rejonu wileñskiego. Byli te¿ obecni przedstawiciele resortów owiaty, gospodarki, rolnictwa. Najwiêcej uwagi powiêcono problemom szkolnictwa,
przede wszystkim kompletowania
klas. Po raz kolejny przedstawiciele
samorz¹dów podkrelili, ¿e w miejscowociach, gdzie dzia³aj¹ szko³y
dwu  i trójjêzyczne, musz¹ byæ stosowane ulgowe wymogi odnonie
liczby uczniów w klasach. Ponadto
poruszone zosta³y sprawy ekonomiczne i inwestycyjne: problem restauracji pa³acu w Jaszunach, kierowania rodków pañstwowych na
projekty inwestycyjne, finansowanie
budowy i remontów dróg.

j¹cych do chlubnych dziejów tej
miejscowoci. Autor ksi¹¿ki, Janusz
Bielecki czêæ dzieciñstwa i m³odoæ spêdzi³ w Jaszunach. Pisz¹c,
chcia³ przypomnieæ swoj¹ jaszuñsk¹
m³odoæ, zarazem utrwaliæ dla przysz³ych pokoleñ chlubne dzieje siedziby Baliñskich i niadeckich. Wydanie liczy 420 stron, zawiera 69 ilustracji, s¹ to zdjêcia, szkice i kopie
projektów, które dotychczas nigdzie
nie by³y publikowane. Wydanie ksi¹¿ki finansowa³ sam autor, dlatego jej
nak³ad jest bardzo ograniczony.
Ksi¹¿ka bêdzie dostêpna w bibliotekach rejonu solecznickiego.

r 3 listopada w Pa³acu Prezydenc-

r 12 listopada w Jurgielanach od-

kim odby³a siê uroczystoæ wrêczenia nagród zwyciêzcom konkursu ze
znajomoci Konstytucji RL. W konkursie uczestniczy³y zarówno osoby
z wykszta³ceniem prawniczym, jak
te¿ obywatele, którzy nie s¹ prawnikami oraz uczniowie. Najlepsi praw-
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szko³y redniej im. Mickiewicza.
Solecznicki oddzia³ ZPL wykona³ w
jednej z wolnych klas remont, sala
zosta³a odpowiednio umeblowana,
wyposa¿ona w sprzêt. Jest to miejsce spotkañ lokalnej spo³ecznoci.
Tradycyjn¹ wst¹¿kê przeci¹³ prezes
Solecznickiego Rejonowego Oddzia³u Zwi¹zku Polaków na Liwie Zdzis³aw Palewicz. Prezes Ko³a ZPL w
Jurgielanach Lena Bicic zapozna³a
zebranych z dzia³alnoci¹ organizacji, za by³y prezes Wiktor Okuszko
opowiedzia³ o historii ko³a. Pieniami patriotycznymi uroczystoæ
uwietni³ zespó³ Solczanie.

by³o siê uroczyste otwarcie biura ko³a
Zwi¹zku Polaków na Litwie. Biuro
zosta³o urz¹dzone w jednym z pomieszczeñ miejscowej szko³y. Kiedy by³a to szko³a podstawowa, obecnie dzia³a tu tylko klasa przygotowawcza jako filia Dziewieniskiej

r W dniach 13-14 listopada delegacja Towarzystwa Gimnastycznego
Sokó³ na Litwie na czele z wiceprezesem Gienadijem Baranowiczem
goci³a w Miñsku, gdzie na zaproszenie Centrum Sportu i Zdrowia Oktiabrskiego Rejonu uczestniczy³a w turnieju sportowym. Zosta³ rozegrany
mecz koszykówki, odby³y siê zawody w tenisie sto³owym. Dru¿yna
sportowców z Bia³ej Waki zademonstrowa³a nieznan¹ na Bia³orusi grê
ringo, program walk pankration przedstawili te¿ wychowankowie klubu
sportowego Palestra w Solecznikach. Soleczniccy koszykarze z Miñska przywieli puchar za pierwsze
miejsce, z kolei pingpongici Józef
Koz³owski i Vytas Lakis  dyplomy
za II miejsce w tenisie sto³owym.
r 18 listopada w przedszkolu w

Butrymañcach odby³a siê uroczystoæ
z okazji zakoñczenia prac remontowych. Uwietni³ j¹ swym wystêpem
chór zespo³u folklorystycznego Ejszyszczanie. Rodzice przedszkolaków przygotowali poczêstunek. Modernizacja budynku trwa³a od lipca br.
do koñca lata. Prace zosta³y sfinansowane przez samorz¹d solecznicki
oraz Stowarzyszenie Wspólnota
Polska. Koszty wynios³y ponad 236
tys. litów. Inwestycje sprawi³y, ¿e

AKTUALIA
warunki pobytu dzieci i pracy personelu placówki niczym nie ustêpuj¹
miejskim przedszkolom.

r 19 i 21 listopada w Gierwiszkach,

FOT. ARCHIWUM

Kamionce i Podborzu studenci Polskiej Akademii Teatru Niezale¿nego

na Litwie pokazali spektakl pt. Spowied. Jest to praca podsumowuj¹ca pierwszy rok dzia³alnoci Akademii, której zajêcia od padziernika
ubieg³ego roku co dwa tygodnie odbywaj¹ siê w Solecznikach. Spektakl powsta³ latem, podczas dwutygodniowych warsztatów w stacji
Szamocin, jest oparty na tekcie
Jana Wilkowskiego. We wrzeniu
przedstawienie widzieli widzowie w
Solecznikach, Ejszyszkach i Wilnie.
Polska Akademia Teatru Niezale¿nego na Litwie jest wspóln¹ inicjatyw¹ Solecznickiego Centrum Kultury i Sopockiej Sceny off de BICZ.
W padzierniku studenci akademii
rozpoczêli drugi rok studiów. Powstan¹ kolejne spektakle.

Szkó³ Polskich Macierz Szkolna.
W tym roku zostali og³oszeni laureaci ju¿ 16. edycji  najlepsze szko³y rednie, gimnazja oraz podstawowe i najlepsi nauczyciele w roku
szkolnym 2009/2010. Tytu³ laureatki
konkursu drugi rok z rzêdu zdoby³a
Szko³a rednia im. Orzeszkowej w
Bia³ej Wace. Placówka ta mia³a w
ub. roku szkolnym najlepsze wyniki
pod wzglêdem liczby absolwentów,
którzy dobrze zdali egzaminy pañstwowe i dostali siê na studia wy¿sze. Wyró¿nienie w kategorii szkó³
miast rejonowych otrzyma³o gimnazjum im. niadeckiego w Solecznikach, natomiast w kategorii szkó³
rejonowych  szko³y rednie im.
Baliñskiego w Jaszunach i im. Mickiewicza w Dziewieniszkach.
Wród szkó³ podstawowych wyró¿nione zosta³y podstawówki w
Czu¿ekampiach i Dojlidach. Stowarzyszenie Macierz Szkolna
uhonorowa³o równie¿ najlepszych
nauczycieli. W gronie tegorocznych laureatów s¹: polonistki Zenona Minakowska (Gimnazjum w
Ejszyszkach) i Janina Kury³o (Szko³a rednia im. Baliñskiego w Jaszunach); matematyk Helena Moroz
(Gimnazjum im. niadeckiego), Ja-

roku niezamo¿ni mieszkañcy otrzymali paczki ¿ywnociowe z zasobów
interwencyjnych UE. W rejonie solecznickim paczki rozdziela miejscowy oddzia³ Caritasu. Pomoc w tej
postaci trafi³a do 13 988 osób. We
wrzeniu pomocobiorców by³o mniej,
paczki otrzyma³o 13 775 osób, w
porównaniu z sytuacj¹ sprzed roku
liczba potrzebuj¹cych wsparcia
wzros³a o tysi¹c osób.

r 25 listopada w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie odby³o siê rozstrzygniêcie konkursu Najlepsza
szko³a, najlepszy nauczyciel. Jest
to jedno z tradycyjnych przedsiêwziêæ Stowarzyszenia Nauczycieli

FOT. TERESA WOROBIEJ

r W listopadzie po raz 5. w tym

gielach); nauczyciele technologii i
informatyki Tatjana Rodewicz
(Gimnazjum im. niadeckiego w
Solecznikach) i Jadwiga Skarina
(Szko³a rednia im. Orzeszkowej w
Bia³ej Wace); biolog Walentyna
Cwilik (Szko³a rednia im. Mickiewicza w Dziewieniszkach); nauczyciele szkó³ podstawowych: Wac³awa Bobnis, która uczy klasy pocz¹tkowe w Czu¿ekampiach i Swiet³ana Walukiewicz, nauczycielka litewskiego z Dojlid. Szko³om i nauczycielom gratulowali mer Zdzis³aw
Palewicz i kierowniczka wydzia³u
owiaty Regina Markiewicz.

nina Bujko (Szko³a rednia im. Baliñskiego w Jaszunach) i Krystyna
Romaszko (Gimnazjum w Ejszyszkach); nauczyciele historii £aima
Narodowskaja (Szko³a rednia im.
Orzeszkowej w Bia³ej Wace) i Aleksander Pieszko (Gimnazjum im.
niadeckiego w Solecznikach); rusycyci £ucja Szuszkiewicz (Gimnazjum im. niadeckiego w Solecznikach i Stanis³aw Mo³oczko (Szko³a
rednia im. Brzostowskiego w Tur-

r 29 listopada w Centrum Kultury
w Bia³ej Wace zosta³y og³oszone
wyniki tradycyjnego konkursu
Cz³owiek gminy 2010 roku. Bie¿¹cy rok by³ dla Bia³ej Waki wyj¹tkowy z racji na 60-lecie za³o¿enia
miasteczka. W jubileuszowym roku
do zasad konkursu wprowadzone
zosta³y zmiany: laureatem mo¿e zostaæ osoba, której zas³ugi dla miasteczka s¹ trwa³e, osoba aktywna
spo³ecznie na przeci¹gu wielu lat.
Po raz pierwszy wyró¿nienia zosta³y przyznane w 3 nominacjach,
uwzglêdniaj¹cych dzia³alnoæ na
rzecz kszta³towania pozytywnego
wizerunku gminy i miasteczka,
ofiarn¹ dzia³alnoæ na rzecz wspólnoty lokalnej, finansowe wspieranie
wszelkich przedsiêwziêæ, a laureatami zostali: lekarz Czes³aw Wojsznis, który od lat ofiarnie troszczy siê
o zdrowie mieszkañców gminy,
.
.
Danute Gintautiene, kierowniczka
dzieciêcego ludowego zespo³u tanecznego, który od lat pomylnie
reprezentuje gminê na festiwalach
i konkursach oraz w³aciciel spó³ki
JGH Grzegorz Jutkiewicz, który
jest sponsorem wszelkich odbywaj¹cych siê w gminie przedsiêwziêæ.
Podczas spotkania wrêczone zosta³y równie¿ podziêkowania osobom,
które przyczyni³y siê do organizacji
imprez z okazji 60-lecia Bia³ej Waki
i dzia³a³y na rzecz spo³ecznoci lokalnej na przeci¹gu wielu lat.
Opr. Barbara Sosno
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OBCHODY

PO 123 LATACH ZABORÓW
ODRODZI£A SIÊ NIEPODLEG£A POLSKA
11 listopada w sali koncertowej Centrum Kultury w Solecznikach odby³a siê uroczysta akademia powiêcona Dniu Odzyskania Niepodleg³oci Polski. wiêto, ³¹cz¹ce Polaków na ca³ym wiecie, zosta³o zorganizowane przez w³adze samorz¹dowe, oraz Solecznicki Oddzia³ Zwi¹zku Polaków na Litwie. Uroczystoæ obchodów 92. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oci spotka³a siê z wielkim zainteresowaniem mieszkañców Solecznik. Sala Centrum Kultury z trudem zmieci³a
wszystkich chêtnych.

O

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

bchody najwa¿niejszego wiêta narodowego Polski rozpoczê³y siê odegraniem hymnów Litwy
i Polski. Nastêpnie g³os zabra³ mer
rejonu solecznickiego, prezes solecznickiego Oddzia³u Zwi¹zku Polaków
na Litwie Zdzis³aw Palewicz. W przemówieniu swym, skierowanym do dostojnych goci : Sekretarza Wydzia³u
Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Piotra Wdowiaka, delegacji Dolnol¹skiego Oddzia³u Wspólnota Polska na czele
z prof. dr. hab. Zdzis³awem Julianem
Winnickim, oraz mieszkañców miasta, mer wyrazi³ nadziejê, ¿e koncert
i spotkanie pozostanie w pamiêci jako

Zespó³ Lombard w Solecznikach
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wiadectwo triumfu odniesionego 92
lata wstecz, wiadectwo jednoci i
wiernoci polskiej sprawie w dobie
obecnej i w przysz³oci.
Prof. dr. hab. Zdzis³aw Julian
Winnicki w swoim przemówieniu
przedstawi³ solecznickiej widowni krótki zarys historyczny wydarzeñ z listopada 1918 roku oraz
historiê obchodów Dnia Niepodleg³oci Polski.
Wydarzeniem kulturalnym na skalê historyczn¹ sta³ siê koncert legendarnego zespo³u Lombard. Pierwszy raz od d³u¿szego czasu dzieñ 11
listopada by³ obchodzony w taki sposób. Nie by³o pieni patriotycznych,

tañców w strojach ludowych. Widowisko multimedialne, stanowi¹ce po³¹czenie obrazu i dwiêku, zaprezentowane przez legendarny zespó³, w
nowatorski sposób przedstawi³o historiê Polski od roku 1981 do czasów
obecnych. Koncert zilustrowano wyj¹tkowymi materia³ami filmowymi,
archiwaliami oraz grafikami. Pomys³
na innowacyjne po³¹czenie muzyki
Lombardu i historii powsta³ przy okazji
25 Rocznicy Powstania Solidarnoci.
Inspiracj¹ do napisania scenariusza
spektaklu przez Martê Cugier i Grzegorza Stró¿niaka by³o poznanie dzia³aczy Dolnol¹skiej Solidarnoci. Ze
swoim widowiskiem zespó³  Lombard przemierzy³ ca³y wiat. Przysz³a kolej na Soleczniki. Solecznicka
widownia razem z artystami piewa³a najwiêksze hity zespo³u, takie jak
Szklana pogoda, mieræ w dyskotece czy Prze¿yj to sam. Ostatni
utwór Lombard musia³ kilkakrotnie
wykonaæ na bis.
Imprezy z okazji Dnia Odzyskania Niepodleg³oci Polski odby³y siê
równie¿ w innych miejscowociach
rejonu solecznickiego. 12 listopada
na scenie Domu Polskiego w Ejszyszkach odby³ siê uroczysty koncert. Piosenek i wierszy patriotycznych w wykonaniu artystów z zespo³u Ejszyszczanie i wokalnego
zespo³u Fantazja s³ucha³a wzruszona widownia. Gocinnie wyst¹pi³ zespó³ wokalny z Wolsztyñskiego Domu Kultury Mini Forte.
Uroczystoci z okazji 92. rocznicy
odzyskania przez Polskê niepodleg³oci odby³y siê w Szkole Podstawowej w Ma³ych Solecznikach
oraz w szkole im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach. W ka¿dej z tych szkó³ wystêp dzieci i m³odzie¿y spotka³ siê z nale¿ytym szacunkiem i wzruszeniem.
Zdzis³aw Palewicz

PAMIÊÆ

Koleniczanie upamiêtnili wielkiego Papie¿a
W pierwsz¹ niedzielê listopada w Kolenikach odby³a siê
uroczystoæ ods³oniêcia pomnika papie¿a Jana Paw³a II. Od
tego dnia wiernych, udaj¹cych
siê do kocio³a, wita pomnik Papie¿a-Polaka.

Z

namiennym jest tak¿e fakt, ¿e
koció³ pw. Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny
znajduje siê przy ulicy imienia Jana
Paw³a II.
Pomnik wielkiemu Papie¿owi
zosta³ wzniesiony z inicjatywy parafii kolenickiej i samorz¹du rejonu solecznickiego. Pomnik w Kolenikach
jest drugim na Wileñszczynie monumentem na czeæ wielkiego Rodaka. Pierwszy ods³oniêto w Kowalczukach, w rejonie wileñskim.
W oczekiwaniu na pomnik plac
kocielny, przy wsparciu finansowym samorz¹du solecznickiego zosta³ odremontowany, zosta³o przygotowane miejsce dla monumentu. Fundament pomnika wykonali mistrzowie z Ejszyszek, za sam mierz¹cy
2,5 metra wysokoci pomnik, dzie³a
polskiego rzebiarza Andrzeja Szafrañca, zosta³ odlany w Podkarpackiej Pracowni Rzebiarsko-Odlewniczej w Polsce.
Uroczystoæ ods³oniêcia pomnika
przyci¹gnê³a na niedzielne nabo¿eñstwo zarówno parafian, jak te¿ mieszkañców innych miejscowoci rejonu
solecznickiego i goci honorowych 
ks. biskupa Juozasa Tunaitisa, wiceprzewodnicz¹cego Sejmu RL Algisa
Kaszetê , pos³a na Sejm RL Leonarda Talmonta, delegacjê samorz¹du
solecznickiego na czele z merem
Zdzis³awem Palewiczem.
Nabo¿eñstwo, wspólnie z ks. proboszczem Anatolem Markowskim,
celebrowa³ ks.biskup Juozas Tunaitis. Hierarcha przypomnia³ wiernym
sylwetkê Papie¿a, Jego zas³ugi wobec Kocio³a oraz niezapomniane
chwile z papieskiej wizyty na Litwê

w 1993 roku. Uroczyst¹ mszê
uwietni³ chór zespo³u folklorystycznego Solczanie oraz muzyka klasyczna w wykonaniu orkiestry dêtej
szko³y sztuk piêknych im. S. Moniuszki w Solecznikach.
Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa ks.
biskup Juozas Tunaitis powiêci³ pomnik Papie¿a - Polaka. Nowy monument sta³ siê ju¿ drugim pomnikiem
zwi¹zanym z dziejami Kocio³a katolickiego powiêconym przez biskupa w Kolenikach. W 2004 roku w
Kolenikach zosta³ wzniesiony krzy¿,
upamiêtniaj¹cy dzia³alnoci klasztoru karmelitów, który znajdowa³ siê
tu w XVIII-XIX wiekach.
 Ten pomnik jest wyrazem szacunku wszystkich mieszkañców rejonu solecznickiego wielkiemu Papie¿owi Janowi Paw³owi II, wybitnemu mêdrcy XX wieku. Zawsze
wiernie s³u¿y³ ludziom, potrafi³ zjednoczyæ przedstawicieli ró¿nych reli-

gii i wiatopogl¹dów.
Naucza³, ¿e ka¿dy z
nas powinien mieæ
chocia¿ odrobinê dobrej woli i potrafiæ wys³uchaæ drugiego cz³owieka. Jego pontyfikat
bezapelacyjnie zmieni³
wiat. Dzisiaj my
wszyscy po raz kolejny potwierdzamy
swoj¹ przynale¿noæ
do Kocio³a katolickiego i wiernoæ tradycjom narodowym.
Niech donios³e s³owa
Papie¿a: Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej
ziemi stan¹ siê aktualne dla naszej Ma³ej Ojczyzny, a Jego
s³owa: Nie lêkajcie
siê! Otwórzcie drzwi
Chrystusowi bêd¹
mottem ¿yciowym
dla ka¿dego z nas.
Ten pomnik jest te¿ dobrym przyk³adem wspó³pracy samorz¹du,
Kocio³a i mieszkañców,- powiedzia³ podczas uroczystoci ods³oniêcia pomnika mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz.
S³owa uznania dla inicjatorów
wzniesienia pomnika wypowiedzieli tak¿e pos³owie A. Kaszeta i L.
Talmont.
Ks. proboszcz parafii kolenickiej
Anatol Markowski wyrazi³ przekonanie, ¿e nigdy nie uda³oby siê upamiêtniæ Papie¿a Jana Paw³a II w
Kolenikach, gdyby nie wspólne zaanga¿owanie parafii i samorz¹du.
 Dzisiaj, stoj¹c przed tym monumentem, chcê powiedzieæ szczere Bóg zap³aæ wszystkim tym, którzy siê przyczynili do budowy pomnika  zrekapitulowa³ ks. proboszcz A. Markowski.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
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RELIGIA
Kolejny raz stajemy na progu Adwentu
Adwent to czas, który ma nam przypomnieæ, ¿e
mamy byæ zawsze gotowi na przyjcie w chwale
Jezusa Chrystusa na ziemiê. Jezus przyjdzie s¹dziæ
¿ywych i umar³ych za ich czyny. Pielgrzymujemy
przez to ¿ycie na najwa¿niejsze spotkanie, wyznaczone nam przez samego Boga. Jak na to spotkanie dotrzeæ, ¿eby nie zb³¹dziæ? Czy mo¿emy byæ
pewni, ¿e droga nas nie zwiedzie? Czy potrafimy
rozpoznaæ Bo¿e drogi?

POD¥¯ANIE ZA BOGIEM
D

obry Pan Bóg wzywaj¹c nas do
siebie, wyznaczy³ jasn¹ drogê.
Jest ni¹ Jego Syn  Jezus Chrystus.
On sam mówi: Ja jestem drog¹ i
prawd¹, i ¿yciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze
mnie. Zanurzaj¹c siê w wody chrztu
wiêtego, otrzymalimy niezwyk³y
dar  ³askê nadprzyrodzonej wiary.
Dziêki niej wierzymy, ¿e Bóg jest
ród³em dobra, ¿e wyznacza nam
obiektywne normy moralne. Te normy zapisane
zosta³y, jako Dziesiêæ Bo¿ych przykazañ, przykazanie mi³oci oraz inne
wymagania wskazane
przez Chrystusa.
Niezwyk³ym wezwaniem jest te¿ dla nas przyk³ad ¿ycia samego Jezusa. Nie ma doskonalszej
drogi do Ojca, jak naladowanie Jego Syna.
Przestrzeganie tych norm
jest naszym naladowaniem dobroci
Boga. On, wzywaj¹c nas na tê drogê, wczeniej wyposa¿y³ nas w zdolnoci, które pozwol¹ nam wykorzystaæ jak najlepiej wskazane przez
Niego zasady. S¹ nimi: rozum, sumienie, nadprzyrodzona wiara, wolna wola. Dziêki nim mo¿emy poznaæ
dobro, wybraæ je, oceniæ nasze czyny, jako moralnie dobre lub z³e.
Katechizm Kocio³a Katolickiego poucza nas, ¿e ocena moralna naszych czynów zale¿y od tego, czy
wybieramy dobro, od naszej intencji
i okolicznoci dzia³ania.
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Aby nasze czyny by³y dobre, to,
co czynimy musi byæ dobre w ocenie Bo¿ej. Podejmuj¹c jakiekolwiek
dzia³anie, musimy byæ pewni, ¿e
wybralimy dobro, a nie z³o. Gdy
mamy jak¹kolwiek w¹tpliwoæ, nie
powinnimy podejmowaæ dzia³ania,
aby nie nara¿aæ siê na uczynienie z³a.
Cz³owiek dzia³aj¹cy w w¹tpliwoci
jest podobny do myliwego, który tylko na odg³os szmeru w lesie strzela

nie upewniwszy siê, kto wywo³a³ ten
szmer. Pomy³ka, mo¿e byæ tragiczna
w skutkach. Mo¿e pozbawiæ ¿ycia
przypadkow¹ osobê b³¹kaj¹c¹ siê po
lesie. Ka¿dy odpowiedzialny cz³owiek
nie mo¿e dzia³aæ w niepewnoci.
St¹d tak wa¿ne jest, abymy poznawali naukê Bo¿¹, co jest dobre, a co
z³e. S¹ czyny same w sobie moralnie z³e, które nigdy dobrymi siê nie
stan¹ np. blunierstwo, krzywoprzysiêstwo, zabójstwo, cudzo³óstwo.
Ka¿demu naszemu dzia³aniu towarzysz¹ okrelone intencje, czyli to,
co nas popycha do dzia³ania. Mog¹

byæ one szlachetne, np. mi³oæ bliniego lub nieszlachetne jak choæby
szukanie pró¿nej pochwa³y. Intencje
szlachetne pomna¿aj¹ moralne dobro
czynu uwa¿anego za dobry, ale nie
uczyni¹ dobrym czynu uwa¿anego
obiektywnie za z³y. Nie jest s³uszn¹
zasada: cel uwiêca rodki. Nie
mo¿na usprawiedliwiaæ kradzie¿y, w
celu przekazania skradzionych rzeczy
biednym. Przeciwnie, dodatkowa z³a
intencja (np. szukanie pochwa³) czyni z³ym czyn, który sam z siebie mo¿e
byæ dobry, jak ja³mu¿na.
Okolicznoci czynu przyczyniaj¹
siê do powiêkszenia lub pomniejszenia dobra lub z³a moralnego czynów
ludzkich (np. wysokoæ skradzionej
kwoty). Mog¹ one równie¿ zmniejszyæ lub zwiêkszyæ odpowiedzialnoæ sprawcy (np. dzia³anie ze
strachu przed mierci¹). Okolicznoci nie mog¹ same z siebie zmieniæ
jakoci moralnej samych czynów:
nie mog¹ uczyniæ ani dobrym, ani
s³usznym tego dzia³ania, które jest
samo w sobie z³e.
Znajomoæ powy¿szych zasad
jest niezbêdna w ¿yciu, aby pod¹¿aæ drog¹ dobra, wyznaczon¹ nam
przez Boga. Niew¹tpliwie ich poznanie i kierowanie siê nimi w ¿yciu,
wymaga od ka¿dego cz³owieka
wysi³ku, ale ka¿de dobro tego wymaga, a szczególnie dobro najwy¿sze, jakim jest dobry wyrok na s¹dzie Bo¿ym.
Tego ¿yczê wszystkim i sobie
równie¿.
Ks. Zdzis³aw Bochniak

ZPL

Nasza polskoæ  nasz¹ chlub¹!
To has³o, którym od pocz¹tku istnienia kieruje siê ko³o ZPL w
Kolenikach. Tak jak wiele kó³ w rejonie powsta³o w 1990 roku
na bazie Stowarzyszenia spo³eczno  kulturalnego. Na pocz¹tku
dzia³alnoci liczy³o 70 osób. Si³¹ napêdow¹ i generatorem pomys³ów by³ pan Henryk Borkowski  nauczyciel historii, cz³owiek
aktywny, prawdziwy patriota. Nic wiêc dziwnego, ¿e jako pierwszy stan¹³ na czele ko³a w roli prezesa. Prezesowa³ do 2000
roku, po czym przekaza³ sztafetê Mieczys³awowi Sankowskiemu.
y³ to czas, gdy metod¹ prób i dowiadczeñ starano siê wypracowaæ kierunek dzia³alnoci. Od pocz¹tku istnienia utrzymywano cis³y kontakt z instytucjami na terenie gminy.
Owocowa³o to nie tylko wspóln¹ organizacj¹ wi¹t i imprez, ale te¿ niesieniem konkretnej pomocy osobom
potrzebuj¹cym. Na pocz¹tku lat 90.
nawi¹zano kontakt z hut¹ Ostrowiec,
dziêki czemu dzieci zaczê³y wyje¿d¿aæ
na kolonie do Polski. Miejscowa szko³a
otrzyma³a nieocenion¹ wówczas pomoc w postaci komputerów, anteny
satelitarnej, a gmina  inwentarz rolniczy. Dary, które nadchodzi³y na adres ko³a, by³y przekazywane sierotom,
rodzinom wielodzietnym, samotnym
seniorom. Priorytetem by³a i jest troska o upamiêtnienie miejsc martyrologii Polaków. Dba³oæ o miejsca pamiêci narodowej i godne ich upamiêtnienie  to troska ka¿dego dnia, a nie
tylko Dnia Zadusznego. Miejsc tych
w okolicach Kolenik jest wiele:
cmentarz poleg³ych ¿o³nierzy 6. Samodzielnej Wileñskiej Brygady Armii
Krajowej w Kolenikach, kwatera ¿o³nierzy tej¿e brygady w Dubiczach,
miejsce wiecznego spoczynku patrona szko³y Ludwika Narbutta w Dubiczach. Prezes Borkowski by³ jednym z inicjatorów upamiêtnienia miejsca klasztoru karmelitów bosych w
Kolenikach. Krzy¿ upamiêtniaj¹cy
klasztor stan¹³ w 2004 roku. Od tego
roku, do dzi, ko³em kieruje pani Olga
Suchocka. Fakt ten wiadczy o ci¹g³oci priorytetów wyznaczonych
przez za³o¿ycieli ko³a.
Dzia³alnoæ spo³eczna w Kolenikach nie ogranicza siê do dzia³alnoci
w rodzimej miejscowoci. Z inicjaty-

wy ZPL zbierano pieni¹dze na Budowê Domu Polskiego w Wilnie, b¹d
datki dla powodzian w Polsce. ZPLowcy chêtnie uczestnicz¹ w zorganizowaniu poczêstunku dla p¹tników
pielgrzymki Suwa³ki  Wilno, bior¹ aktywny udzia³ w wiêtowaniu Dnia
Polonii i Polaków za granic¹.
Olga Suchocka mówi, ¿e liczba
osób zaanga¿owanych spo³ecznie stale siê zmienia. Dzi kolenickie ko³o
liczy sobie 40 osób. Cele i zadania 
to pielêgnowanie jêzyka polskiego,
dba³oæ o spuciznê kulturow¹ i historyczn¹, oraz wiele innych spraw, wynikaj¹cych z potrzeb dnia dzisiejszego. Wyrazy uznania za wieloletni¹
wspó³pracê pani Olga kieruje do by³ych prezesów, do Bogdana Za³uski,
Witolda Krasowskiego, Doroty Muchli,
Danuty Wilbik, Marii Sankowskiej,
Zofii Malinowskiej, Aleksandry Pansewicz i wielu innych osób.
Aleksandra Pansewicz jest na
codzieñ dyrektork¹ Szko³y redniej
im. Ludwika Narbutta w Kolenikach. Od pocz¹tków istnienia ko³a
w jego dzia³alnoæ aktywnie zaan-

FOT. ARCHIWUM

B

ga¿owa³a siê m³odzie¿ szkolna. Dyrektorka jest dumna, ¿e aktywnoæ
ludzi m³odych wrasta z ka¿dym rokiem. Do wspólnej dzia³alnoci m³odzie¿ anga¿uje swych rówieników
ze szkó³ partnerskich z Polski. Wspania³ym przyk³adem wspó³pracy by³o
sadzenie drzewek wraz uczniami
Zespo³u Szkó³ Budowlanych w Olsztynie na cmentarzu ¿o³nierzy Armii
Krajowej w Kolenikach. Uczniowie
interesuj¹ siê histori¹ swojej miejscowoci. Zebrane dotychczas informacje i materia³y pomog³y w realizacji
projektu Koleniki dawniej i dzi.
M³odzie¿ anga¿uje siê równie¿ w
projekty o wiêkszym zakresie. Swój
lad zostawi³a miêdzy innymi uczestnicz¹c w realizacji imprezy z okazji
od³oniêcia pomnika Janowi Paw³owi II przy miejscowym kociele.
W opinii pani Aleksandry, dzia³alnoæ m³odzie¿y w zwi¹zku, jej aktywnoæ w dziedzinie promowania
kultury polskiej jest rzecz¹ niezmiernie wa¿n¹. Poprzez m³odzie¿ budujemy przysz³oæ, by Polacy na Litwie
mogli siê godnie prezentowaæ, wzbudzaj¹c zaufanie i szacunek  mówi
Aleksandra Pansewicz.
Spo³ecznicy, którzy staraj¹ siê
dokumentowaæ historiê rodzimej
miejscowoci, sami j¹ tworz¹. Dla
przysz³ych pokoleñ zostawi¹ filmy o
swej dzia³alnoci, które krêci prezeska ko³a Olga Suchocka.
Bo¿ena Lenkiewicz
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KULTURA
Wystawa
w Ratuszu Wileñskim

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

REJON
SOLECZNICKI 
DZIEJE,
ZIEMIA
I LUDZIE
Piêkno Ziemi Solecznickiej mo¿na podziwiaæ na wystawie fotograficznej Jerzego Karpowicza, która 22 listopada otwarta zosta³a
w Ratuszu Wileñskim. Rejon solecznicki  dzieje, ziemia i ludzie 
to blisko 60 zdjêæ wybranych sporód tysi¹ca wykonanych przez wileñskiego fotografika w ró¿nych miejscowociach rejonu, o ró¿nych
porach roku. S¹ tam przedstawione zabytkowe kocio³y w Taboryszkach i Turgielach, ruiny Rzeczypospolitej Paw³owskiej, miejsca pamiêci narodowej, zanie¿one wsie i kwitn¹ce ³¹ki, jest to równie¿
fotograficzna kronika wa¿nych wydarzeñ z ¿ycia mieszkañców.

J

erzy Karpowicz mówi, ¿e piêknych miejsc, które kocha oko
obiektywu, jest na Ziemi Solecznickiej wiele i wszystkie wzajemnie
siê uzupe³niaj¹, bo gdzie s¹ malownicze pagórki, gdzie indziej wyj¹tkowej urody pola, a jeszcze
gdzie  tajemnicze zakola rzek.
Najwiêkszym bogactwem s¹ jednak, zdaniem artysty, ludzie  ¿yczliwi, serdeczni, uczynni.  Ile¿ w
ci¹gu tego pó³torej roku, kiedy jedzi³em po rejonie szukaj¹c najlepszych ujêæ, odpowiedniego wiat³a,
dozna³em z ich strony dobrego! 
fotografik mówi, ¿e ta praca sprawi³a mu ogromn¹ satysfakcjê.
250 zdjêæ trafi³o do albumu Ziemia Solecznicka, który ukaza³ siê w
2006 roku. Ju¿ podczas pracy nad
albumem zrodzi³ siê pomys³ przygotowania wystawy fotograficznej,
promuj¹cej rejon. Premiera wystawy mia³a miejsce 25 kwietnia 2007
r. w Senacie RP w Warszawie. Potem by³a ona prezentowana w partnerskich miastach, gminach i powia-
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tach w Polsce, a¿ powróci³a na Litwê.
 Czêstokroæ cudze chwalimy,
a swego nie znamy  uwa¿a mer
rejonu Zdzis³aw Palewicz.  Przekona³em siê co do s³usznoci tych
s³ów, kiedy zaprosilimy do rejonu
grupê dziennikarzy litewskich.
Wiêkszoæ z nich by³a na Ziemi
Solecznickiej po raz pierwszy, choæ
prawie ka¿dy o rejonie pisze. Pokazalimy im rejon. Byli zaskoczeni i zdziwieni. Trzeba wiêc otwieraæ siê, pokazywaæ co mamy, co
sob¹ przedstawiamy, prze³amywaæ
powielane stereotypy. Wystawa w
Ratuszu jest wiêc wielkim wydarzeniem: niecodziennie nadarza siê
okazja zaprezentowania bogactwa
rejonu, rzec mo¿na, w sercu Wilna.
Podczas uroczystego otwarcia
wystawy mer Zdzis³aw Palewicz powiedzia³, ¿e organizuj¹c tak¹ prezentacjê, solecznicki samorz¹d chcia³ zachêciæ mieszkañców Wilna, turystów
do odwiedzania tego zak¹tka Litwy,
który jest przecie¿ na wyci¹gniêcie rêki
od stolicy, a jest ciekawy, bogaty kul-

tur¹, histori¹ i wspó³czesnoci¹. - Historia i ludzie  to nasze najwiêksze
bogactwo, trzeba pokazywaæ tych
ludzi, którzy zawsze byli tolerancyjni, pracowici i otwarci.
Na wernisa¿u by³ obecny wiceprzewodnicz¹cy Sejmu Èeslovas
.
Jurenas, który zwróci³ siê do obecnych nie tylko po litewsku, lecz równie¿ po polsku. Byli obecni równie¿
przedstawiciele placówek dyplomatycznych akredytowanych na Litwie,
instytucji pozarz¹dowych.
Wystawa Rejon solecznicki 
dzieje, ziemia i ludzie zajmuje ca³y
parter Ratusza. Na pierwszym piêtrze
natomiast mo¿na ogl¹daæ malarstwo
Roberta Bluja, wileñskiego malarza,
który jest na pewien sposób zwi¹zany
z rejonem solecznickim: w kociele pw.
Wniebowst¹pienia Najwiêtszej Marii Panny w Turgielach znajduje siê
kopia obrazu Hansa Memlinga S¹d
Ostateczny pêdzla Roberta Bluja.
Artysta nieraz uczestniczy³ te¿ w plenerach malarskich, odbywaj¹cych siê
w rejonie solecznickim, utrwalaj¹c
piêkno krajobrazu i architektury.
Otwarcie wystawy uwietni³ zespó³ Solczanie, który wykona³ pieni ze swego repertuaru, a by³y to
równie¿ piosenki o Solecznikach.
Wystawa w Ratuszu bêdzie czynna do 14 grudnia. Mer Zdzis³aw Palewicz ma nadziejê, ¿e powêdruje równie¿ do innych miast i rejonów Litwy.
Barbara Sosno

SPORT

r 20 listopada w sali sportowej
Szko³y Podstawowej w Ma³ych Solecznikach odby³ siê turniej pi³ki halowej o puchar mera rejonu solecznickiego. O miejsce na podium walczy³o 9 dru¿yn z rejonu solecznickiego i wileñskiego. I miejsce, pokonuj¹c swych rywali z Solecznik z wynikiem 3:1 i pi³karzy z Jaszun 5:0,
zdobyli gocie z rejonu wileñskiego
 Legionas. II miejsce, wygrywaj¹c
z pi³karzami z Jaszun 4:1 zdoby³a
ekipa z Solecznik, III za dru¿yna z
Jaszun. Mer rejonu solecznickiego
wrêczy³ uczestnikom puchary i me-

Rozdano puchary

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

r 17 listopada w sali sportowej
Gimnazjum im. J. niadeckiego w
Solecznikach odby³ siê tradycyjny
turniej siatkarski o puchar oddzia³u
rejonowego ZPL. W zmaganiach
sportowych udzia³ wziê³o szeæ dru¿yn szkó³ rednich i gimnazjów z Kolenik, Solecznik, Turgiel, Butrymañc
oraz Jaszun. I miejsce wywalczy³a
dru¿yna z Solecznickiego Gimnazjum
Tysi¹clecia Litwy, II  ekipa z Kolenickiej Szko³y redniej im. L.
Narbuta, III za siatkarze z Butrymañskiej Szko³y redniej im. A.
Krepsztul. Prezes Solecznickiego
Oddzia³u Zwi¹zku Polaków na Litwie Zdzis³aw Palewicz wrêczy³
uczestnikom turnieju pami¹tkowe
puchary, medale oraz dyplomy.

dale. Pi³kami futbolowymi zosta³y obdarzone dru¿yny z rejonu solecznickiego, uczestnicz¹ce w rozgrywkach
Litewskiej Ligi Pilki Halowej.

r 23 listopada rozpoczê³y siê
d³ugo oczekiwane otwarte mistrzostwa w koszykówce o puchar samorz¹du rejonu solecznickiego. Jako
pierwsi na parkiet wybiegli koszykarze z dru¿yn Nowa Fala i Gimnazjum Tysi¹clecia Litwy. Po zaciêtej
walce z wynikiem 55: 47 zwyciê¿y-

³a Nowa Fala. W drugim meczu
tego dnia spotka³y siê ekipy Justicija i Baltasis tigras. Bardziej dowiadczeni zawodnicy Justicji
wykorzystuj¹c b³êdy swoich rywali
zwyciê¿yli z wynikiem 65:43. 24 listopada skrzy¿owali miecze sportowcy z BC alèininkai i Olimpas. Jedna z najlepszych dru¿yn
rejonu BC alèininkai by³a pogromc¹ w tym spotkaniu. Wynik 64:37. Koszykarze z TG Sokó³
spotkali siê z rywalami z Bia³ej Waki.
Bêd¹c lepszymi w ka¿dej z czterech
kwart, zwyciê¿yli ci ostatni 52:39.

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

r Dru¿yna Visinèia z Ma³ych

Solecznik plasuje siê na trzecim
miejscu w tabeli grupy A w rozgrywkach II ligi mistrzostw kraju w
pi³ce halowej. Mi³onicy pi³ki kopanej z Ma³ych Solecznik pokonali
rywali z algiris-Griunvaldas 4:2.
W ekipie gospodarzy bramki strzelili J.Rimpa, W. Frizel i R. Mi³osz.
Na IV miejscu w grupie B jest równie¿ dru¿yna z Ma³ych Solecznik
.
Kalejimu profs¹junga-Visinèia.
Pi³karze z naszego rejonu przegrali
na wyjedzie z ekip¹ Poseidonas
3:6. Bramki strzelili W. Barbarowicz, W. Daukszewicz.
Zdzis³aw Palewicz
Listopad 2010
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ROZMAITOCI
Jak wywo³aæ tornado? Czy
lataj¹ce dywany s¹ tylko w bajkach? Jak zagraæ na laserowej
harfie? Odpowiedzi na te i inne
pytania ju¿ od listopada mo¿na znaleæ w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie.

ISSN 2029-3070

5 listopada na ty³ach Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego,
odby³ siê spektakl Wielki wybuch w re¿yserii Petera Greenewaya i Saskii Boddeke, który
otworzy³ Centrum Nauki Kopernik, jedyne w tej czêci Europy.
Bezporednio po zakoñczeniu
multimedialnego spektaklu pierwsi
zwiedzaj¹cy mogli wejæ do tego
wyj¹tkowego miejsca.
W CNK mo¿na zobaczyæ 350
eksponatów i piêæ sta³ych wystaw: Korzenie cywilizacji,
Strefa wiat³a, wiat w ruchu, Cz³owiek i rodowisko
oraz specjalna galeria dla dzieci
Bzzz!. W pierwszy weekend
dzia³alnoci Centrum, kolejki, które utworzy³y siê przed g³ównym
wejciem by³y gigantyczne. Trzeba by³o staæ nawet piêæ godzin,
aby móc wejæ do tego magiczno
 technicznego wiata.
Jeszcze w grudniu planowane jest otwarcie Teatru Robotycznego, w którym bêdzie mo¿na ogl¹daæ sztuki przedstawiane
przez maszyny. W programie
znajd¹ siê miêdzy innymi takie
sztuki, jak: O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali  spektakl oparty na opowiadaniu Stanis³awa Lema i Tajemnica pustej szafy, czyli duchy z czwartego wymiaru  sztuka inspirowana powieci¹ Flatland. A Romance of Many Dimensions
Edwina A. Abbotta.
Ma to byæ pierwszy na wiecie teatr, gdzie w roli aktorów wyst¹pi¹ roboty. Pozosta³a czêæ
eksponatów bêdzie dostêpna na
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Redaktor wydania:
Bo¿ena Lenkiewicz
Wydawca:
Solecznicki Oddzia³ Rejonowy
Zwi¹zku Polaków na Litwie

Soleczniki

16

WIELKI WYBUCH
W WARSZAWIE

pocz¹tku przysz³ego roku, kiedy do
dyspozycji zwiedzaj¹cych oddane
zostan¹ miêdzy innymi: laboratoria
i centrum konferencyjne. Wiosn¹
bêdzie mo¿na korzystaæ z multimedialnego planetarium  16-metrowej kopu³y, wewn¹trz której
bêdzie mo¿na ogl¹daæ nie tylko
gwiazdy, ale tak¿e filmy o podró¿ach do gwiazd, o tym jak wygl¹da wnêtrze komórki, czy jak wygl¹da³ wiat w czasach dinozauPRZYDATNE
INFORMACJE
Centrum Nauki Kopernik
mieci siê w Warszawie przy
ul. Wybrze¿e Kociuszkowskie 20 (tel. 0048 22 596 41
00). Centrum otwarte jest od
godz. 9 do 18 w dni powszednie, a w weekendy od godz.
10 do 19. Do CNK najlepiej
dotrzeæ bezporednio z Dworca Centralnego PKP autobusami linii nr 118 i 174.

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

rów. Równie¿ wiosn¹ zostanie
otwarty Park Odkrywców oraz
ogród na dachu Centrum.
Park Odkrywców powsta³ z
inspiracji nadwilañskim krajobrazem. Miêdzy kêpami zieleni i drzewami, na zwiedzaj¹cych czekaj¹
niezwyk³e instalacje, interpretuj¹ce w autorski sposób pojawianie
siê dwiêku i muzyki.
Drogowskaz astronautów
wska¿e zwiedzajacym, gdzie wyruszyæ w galaktyczn¹ podró¿. Z pomoc¹ Szeptaczy ka¿dy skomponuje koncert, który ³¹czy piew ptaków i grzmot burzy.
W czasie spaceru po geologicznym dachu ka¿dy zobaczy, w
jaki sposób bia³ko akwaporyna,
transportuje wodê pomiêdzy komórkami.
Ju¿ latem, podczas przechadzki po Parku Odkrywców, bêdzie mo¿na zajrzeæ do
plenerowej galerii czy wys³uchaæ koncertu.
Opr. Katarzyna Biersztañska

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i redagowania oraz zmiany tytu³ów.
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