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L

ato jest krótkie jak młodość, a młodość krótka jak lato… Jakoś tak
mówił poeta, a może i nie mówił, ale chyba trudno nie zgodzić się
z tymi słowami, jak i z pewnym żalem, że po sierpniu nie następuje
czerwiec… Tymczasem nieco nostalgiczny (bo przecież nie pesymistyczny?) wstęp wcale nie odzwierciedla nastroju artykułów, zawartych
w tym numerze „Solecznik”. Nieprzypadkowo w prawie 70 procentach
tekstów czasopisma dominuje temat młodzieży. Rejon solecznicki jest
jednym z nielicznych rejonów Litwy z wysokim procentem młodych
osób. Dzieci, młodzież i osoby w wieku produkcyjnym stanowią 82,8
proc. ogółu mieszkańców rejonu, dzieci w wieku do lat 15 mamy 17,2
proc. (w kraju – 15,7 proc.). Jest to ważny wskaźnik, ale jego rola wzrasta wraz z cechami, charakteryzującymi naszą młodzież – jest ambitna,
pomysłowa, odważna. Dziś przedstawiamy inicjatywy Ruchu Młodzieży
Polskiej, aktywność dzieci i młodzieży w różnorodnych konkursach i
warsztatach (m. in. konkurs o Republice Pawłowskiej i turnusy szachowe), osiągnięcia w sporcie (Igrzyska
Polonijne i Parafiada). A jak nasza młodzież potrafi się bawić doskonale potwierdza coroczna impreza „Lato
Młodzieży”, z aktywnym udziałem naszych młodych zarówno na scenie, jak i przy scenie!
Data urodzenia w dowodzie nie może być też przeszkodą dla aktywności osób, które przeszły na emeryturę, ale jakże pięknie potrafią korzystać z jej uroków! Dowodem tego są chociażby Panie z zespołu
„Turgielanka”, wiodące prym na Zielnej w Turgielach, jak też członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
– podróżujący, zdobywający nowe doświadczenia, uczestniczący w praktycznie każdej solecznickiej imprezie! To właśnie ludzie potwierdzający, że młodość to nie wiek, tylko stan ducha.
I w takim nastroju spotykajmy czerwiec wrzesień! Bo jesień przecież też jest piękna! Również ta życia!
Irena Kołosowska

 „Do

SPIS TREŚCI

W sierpniu bieżącego roku na
listę Rejestru Osób Prawnych
Republiki Litewskiej została
wciągnięta nowa organizacja
młodzieżowa – Ruch Młodzieży
Polskiej, skupiająca solecznicką młodzież patriotyczną. Młodzi, aktywni i przebojowi próbują
na nowo wzniecić żar polskości
w rejonie, jak kiedyś ich rodzice
i dziadkowie.

Ł

ączy ich przyjaźń, wspólne pasje,
chęć działania i sprzeciw wobec
rosnącego zobojętnienia na sprawy
polskie Polaków zamieszkujących
Wileńszczyznę. Jak jeden twierdzą,
że założenie nowej organizacji, promującej polskość wynika z poczucia
przynależności do narodu polskiego,
z pragnienia udowodnić, że należy być
dumnym z bycia Polakiem i być wzo-

rem do naśladowania dla innych.
Wzniosłe deklaracje jednak nie
są wyłącznie deklaracjami. Działając jako grupa nieformalna zorganizowali wiele akcji patriotycznych,
które spotkały się z szerokim odezwem w polskiej prasie, mediach i
co najważniejsze – wśród zwykłych
mieszkańców.
‒ Nasza grupa powstawała stopniowo – mówi Rafał Pieszko, założyciel Ruchu Młodzieży Polskiej.
‒ Braliśmy udział w kilku wymianach młodzieży w ramach programu
Erasmus+, organizowanych w Polsce
i na Węgrzech przez Fundację Kompania Kresowa. To były spotkania z
rodakami z Polski i Białorusi, ale też
z Węgrami nie tylko z Węgier, ale
także ze Słowacji czy Serbii, którzy
są w podobnej sytuacji jak my – są
mniejszością narodową. Na tych obo-

zach widzieliśmy, jak młodzi ludzie
mogą się rozwijać, kształcić nowe
umiejętności, by do czegoś dojść,
by zespalać też ludzi wokół siebie.
11 listopada ubiegłego roku wraz z
harcerzami z Gimnazjum im. Śniadeckiego zorganizowaliśmy marsz z
okazji Dnia Niepodległości Polski.
Poszliśmy ulicami z polskimi flagami, aby przypomnieć mieszkańcom
Solecznik, że to dzień ważny także
dla historii naszego miasta i dla historii ich rodzin. Nasz marsz doszedł
do kwatery żołnierzy AK na cmentarzu. Przed Międzynarodowym Dniem
Języka Ojczystego zainicjowaliśmy
akcję „Nazwisko po polsku, bo jestem
Polakiem”. Na portalach społecznościowych zachęcaliśmy do zmiany
zapisu nazwiska z liter litewskich na
polskie. O naszych działaniach pisało wiele portali na Litwie, w Polsce,
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SPOŁECZEŃSTWO
nawet „Rzeczpospolita”. Widzieliśmy
efekt. Część młodych Polaków z Wilna, także z naszego rejonu, zmieniła
zapis nazwiska na prawdziwy, polski.
Następnie, 30 kwietnia, w Solecznikach i Jaszunach sprzedawaliśmy
polskie flagi, tak, aby mieszkańcy
rejonu mogli je kupić za symboliczną cenę - 1 euro – i powiesić je na
własnych domach na znak tego, że
tu mieszkają Polacy. Przypomnieć to
sobie i sąsiadom. I ludzie chętnie je
kupowali.
‒ Najważniejsze, na co chcemy
zwrócić uwagę, to poczucie przynależności do Polskiego Narodu i dawanie świadectwa o swoim pochodzeniu.
Pragniemy rozbudzić świadomość narodową, pokazać, że bycie Polakiem
jest cool – twierdzi z kolei Tomasz
Pieszko, współzałożyciel i członek organizacji, uczeń klasy III Gimnazjum
im. Michała Balińskiego w Jaszunach.
Wtóruje mu Seweryn Wołosewicz,
uczeń 12 klasy Gimnazjum im. Jana
Śniadeckiego w Solecznikach, który
zauważa, że celem ich działalności
jest też przywrócenie świadomości
narodowej w polskich szkołach, bo
nierzadko się zdarza, że uczniowie
polskich szkół rozmawiają między
sobą w innym języku, chociaż są Polakami.
Jako założyciel i ideolog organizacji, Rafał podejmuje się trudnych
kwestii, a jedną z takich jest niewątpliwie samoanaliza i poszukiwanie
swego miejsca w ówczesnym układzie społecznym mniejszości polskiej
na Litwie. Stwierdza, że działanie w

SPOŁECZEŃSTWO
wielkich organizacjach nie zawsze
pozwala na realizację własnych idei
od początku do końca, stworzenie
więc nowej jest dla nich nie lada
wyzwaniem i formą sprawdzenia
siebie w roli zarządzajacych swoją
pracą. Uczy przede wszystkim odpowiedzialności. Uważa, że brakuje organizacji, proponujących atrakcyjne
formy zachowania narodowej tożsamości na co dzień, przez co młodzież
ulega językowi, kulturze rosyjskiej i
litewskiej w życiu poza szkołą. Ponadto, jak mówi, do młodzieży mogą
najlepiej przemówić sami młodzi ludzie. Nie w mniejszym stopniu interesują go ogólne problemy mniejszości
polskiej na Litwie.
‒ Musimy mieć jasną świadomość,
kim jesteśmy. Jednak świadomość ta
wynika z tego, jak człowiek żyje.
Świadomy Polak mówi po polsku do
innych Polaków, czyta polskie książki,
by znać polską kulturę. Zna historię
swojego narodu, bo przecież to jego
historia, musi wiedzieć, że nie jesteśmy tutaj od wczoraj. Żeby się tego
nauczyć, od dziecka potrzebne są polskie szkoły. Każdy z nas musi zabiegać
o ich zachowanie. Rodzice powinni
zadbać, by dzieci były w polskiej szkole. Polak, tam gdzie może, powinien
pisać swoje nazwisko po polsku, głosować na partię, która broni polskiej
społeczności. Polak nie powinien
się bać mówić kim jest, kiedy trzeba
domagać się swoich praw. Jesteśmy
pokoleniem, które miało problemy
przez reformę szkolną. Ujednolicono egzamin z litewskiego i to było

nieuczciwe. To była dyskryminacja.
I Polacy muszą mieć odwagę mówić
to otwarcie i domagać się zmian. Tak
jak i z nazwiskami. Dlaczego nie mogę
napisać nazwiska tak, jak pisał mój
pradziadek i tak jak chcę? Problem jest
taki, że za mało w nas odwagi. Łatwo
zgadzamy się na to, co jest. Rozmawiałem kiedyś z dziewczyną z rejonu
wileńskiego właśnie o nazwiskach,
która stwierdziła, że jest jej obojętne
czy nazwisko napisze przez „V” czy
przez „W”. Taką postawę obojętności
chcemy zmieniać.
Start nowej organizacji młodzieżowej jest bez zwątpienia udany, jednak
jej członkowie nie zamierzaja spocząć
na laurach. Kolejnym krokiem będzie
pomoc dla młodzieży w zdobyciu Karty Polaka.
‒ Planujemy namówić coraz więcej
młodzieży na ubieganie się o Kartę
Polaka, a także Polskiej Legitymacji
Uczniowskiej, co pozwoli na o wiele
tańsze podróże po Polsce, a także jej
zwiedzanie – mówi Tomasz. – Temat
został podjęty niedawno i obecnie szukamy rozwiązania na to, by w sposób
atrakcyjny zaproponować zdobycie
Karty Polaka ludziom młodym, ale też
i starszym ‒dodaje Seweryn.
Plany są jednak jeszcze bardziej
ambitne.
‒ Chcemy prowadzić akcje oświatowe, szkoleniowe, promujące dobre
wartości i postawy, nowe umiejętności
przydatne w życiu prywatnym albo
dla pozyskania pracy. Będziemy robić wykłady, dyskusje, happeningi i
akcje w terenie. Chcemy brać udział
w akcjach charytatywnych, zawodach
sportowych, uroczystościach rocznicowych. Chcemy upowszechniać polską kulturę popularną, żeby koleżanki
i koledzy nie słuchali tylko rosyjskiej
muzyki i nie oglądali wyłącznie amerykańskich filmów, ale poznawali też
muzykę i filmy produkowane w Polsce
‒ opowiada Rafał.
Na zakończenie pytam też, co,
zdaniem współczesnej młodzieży, jest
dziś ważne dla Polaka z Litwy?
– Wzmacniać polską społeczność ‒ mówi Rafał. ‒ Dbać o tradycje
przodków, którzy wytrwali w polskości – dodaje Seweryn. ‒ Pamiętać o
pięknym haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna” – podsumowuje Tomasz.
Beata Pietkiewicz
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Republika Pawłowska
świętuje 250. urodziny
– Nie trzeba bać się marzyć.
Może kiedyś uda się odbudować i zabudowania Republiki
Pawłowskiej – mówił podczas
uroczystości z okazji 250. rocznicy powstania „państwa w państwie” mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.
20 sierpnia pogoda pokrzyżowała
plany organizatorów i zamiast terytorium Republiki Pawłowskiej, impreza
odbyła się w auli gimnazjum, noszącego imię jej założyciela Pawła Ksawerego Brzostowskiego
– Człowiekowi przyświeca cel,
żeby nie tylko spojrzeć dookoła siebie, gdzie nie jest brak krytyki, co
widzimy i w naszych czasach, lecz
po prostu spojrzeć dookoła siebie i
zrobić krok do przodu. Tak właśnie
robił ks. Paweł Ksawery Brzostowski. Robił mimo tego, że miał inne
możliwości, pochodził z zamożnej
rodziny, mógł żyć za granicą, ale
nie był człowiekiem obojętnym wobec ludzi, dlatego został tu u nas w
Pawłowie i stworzył swoją sławną
Rzeczpospolitą Pawłowską. Pamięć o
tych dziejach i teraz żyje w ludzkiej
pamięci, dowodem czego może służyć aktywny udział młodzieży w konkursie literacko-artystycznym, ogłoszonym przez Solecznicki Rejonowy
Oddział Związku Polaków na Litwie z
okazji 250-lecia powstania Republiki
Pawłowskiej - powiedział Zdzisław
Palewicz, mer rejonu solecznickiego,
prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie.
W imprezie wzięli udział wicemer
rejonu solecznickiego Jadwiga Sinkiewicz, zastępca dyrektora administracji
samorządu rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz, kierownik wydziału
konsularnego Ambasady RP w Wilnie
Marcin Zieniewicz, starosta gminy
turgielskiej Wojciech Jurgielewicz,
dyrektor Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego Łucja Jurgielewicz, autorka
książki o Republice Pawłowskiej Aurelija Arlauskienė, społeczność szkół i
gimnazjów rejonu, turgielanie.

O historii, która rozpoczęła się
dokładnie 250 lat temu, kiedy młody
ksiądz, Paweł Ksawery Brzostowski,
nabył w Mereczy ziemię i postanowił
wykorzystać zdobytą wiedzę, by odmienić losy mieszkających tu wówczas
ludzi, opowiedziała dyrektor Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego Łucja
Jurgielewicz.
Z okazji obchodów 250. rocznicy
powstania Republiki Pawłowskiej Solecznicki Oddział Rejonowy ZPL przy
wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej
Polskiej w Wilnie ogłosił konkurs pod
tytułem „Republika Pawłowska – powstanie i upadek”, którego celem było
upowszechnienie wiedzy o Republice, poznanie bogatej lokalnej historii.
Do konkursu zgłoszonych zostało 100
prac, a wiek uczestników stanowił od 5
do 65 lat. Jakie to były prace? Przede
wszystkim prace plastyczne, wykonane różną techniką, prezentacje, zdjęcia, materiały analityczne, ale wśród
prac znalazły się również piosenki,
wiersze i filmiki.
Zwycięzców konkursu ogłosiła
wiceprezes Solecznickiego Oddziału
Rejonowego ZPL, zastępca dyrektora administracji samorządu rejonu
solecznickiego Beata Pietkiewicz,
która też czuwała nad przebiegiem
konkursu i przewodniczyła komisji

konkursowej. Oto lista zwycięzców:
I kategoria wiekowa
1 miejsce. Patryk Lewanowicz,
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego
klasa 4
2 miejsce. Praca zbiorowa Centrum
Wielofunkcyjnego w Janczunach
3 miejsce. Krystyna Adamowicz,
Gimnazjum im. A. Krepsztul, 6 klasa
II kategoria wiekowa
1 miejsce. Wioleta Sawiel, Anżelika
Drab, Gimnazjum im. A. Krepsztul
2 miejsce. Edwardas Tarasewiczius,
Gimnazjum im. P.K. Brzostowskiego
3 miejsce. Praca zbiorowa Gimnazjum w Ejszyszkach
III Kategoria wiekowa:
1 miejsce. Nadieżda Fiedotowa,
Jaszuny.
2 miejsce. Stasys Šmigelskis, Olita.
3 miejsce. Justyna Dowda, Soleczniki.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Bez prezentu jednak
nie został żaden uczestnik konkursu
– każdy otrzymał pamiątkowy kubek
ze zdjęciem Republiki oraz dyplom.
Imprezę uświetnili występy
uczniów miejscowego gimnazjum, a
także zespołu „Fantazja” z Ejszyszek.
Irena Kołosowska
Sierpień 2017
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AKTUALIA
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Trwa remont bursy Gimnazjum
im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
Od końca lipca br. w pomieszczeniach drugiego piętra bursy
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego pracują budowlani. Jest to
kolejny etap prac remontowych
budynku.

T

ym razem remontowi zostało poddane całe 2 piętro. W ramach prac
budowlanych zostanie odremontowana
klatka schodowa, pokoje, 9 sanitariatów,
wymieniony wodociąg i rury ściekowe,
instalacja elektryczna i oświetlenie.

Prace są finansowane z budżetu
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i
budżetu samorządu rejonu solecznickiego. Koszt projektu – 162 tys. euro.
Zgodnie w wygranym przetargiem
remontu pomieszczeń dokonuje ZSA
„Namesta”. Koniec prac budowlanych
jest planowany na październik br.
Prace remontowe budynku bursy
są prowadzone stopniowo od 2014
roku, kiedy to zostały ocieplone
ściany, wymienione okna, drzwi. W
2015 roku dokonano remontu 1 piętra,

Remont w Szkole Podstawowej
w Czużekompiach

przed rokiem – remontu pomieszczeń
3 piętra.
Po zakończeniu aktualnie prowadzonych prac budowlanych można
będzie stwierdzić całkowitą modernizację budynku bursy Gimnazjum im.
Jana Śniadeckiego w Solecznikach.
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i
Polakami za granicą.

Nowy rok szkolny najmniejsi wychowankowie Szkoły Podstawowej w Czużekompiach rozpoczną
w odnowionych, specjalnie dla
nich przygotowanych pomieszczeniach.

W

ramach wspólnego ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”
projektu samorząd rejonu nadzoruje
remont pokoi zabaw i sypialni dla
przedszkolaków, remont pomieszczeń
z urządzeniem aneksu kuchennego, sanitariatów, pralni, prysznica, wymianę
wodociągu. Pomalowana zostanie również fasada szkoły.
Na realizację projektu zostanie wyasygnowanych 52330 euro, z czego
36987 euro to fundusze Stowarzyszenia, 14613 euro – środki samorządu.
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i
Polakami za granicą.
Irena Kołosowska

Irena Kołosowska

Nowe boisko w Dziewieniszkach
Baza sportowa rejonu solecznickiego powiększyłą się o kolejne
boisko wielofunkcyjne. Tym razem nowy plac sportowy powstał
w Dziewieniszkach.

B

udowę uniwersalnego boiska
umożliwił wspólny projektu Departamentu Kultury Fizycznej i Sportu
RL i samorządu rejonu solecznickiego.

Soleczniki

6

Jest to boisko o nawierzchni poliuretanowej z funkcją do piłki ręcznej i siatkówki. Z czasem planuje się tu także
urządzić kosze do koszykówki.
Do potrzeb miłośników sportu
obiekt został oddany w połowie lipca.
Każdego dnia można tu obserwować
rozgrywki piłki nożnej czy siatkówki.
- Jest to bardzo potrzebny obiekt
w Dziewieniszkach. Mimo że boisko
znajduje się na terytorium Gimnazjum

im. Adama Mickiewicza, będą z niego
korzystali wszyscy miłośnicy sportu.
Od momentu oddania placu do użytku
ciągle widzę tu dzieci i młodzież. Cieszę się, że jest to kolejne miejsce do
spędzania wolnego czasu, przy czym
odpoczynku zdrowego i treściwego –
mówi starosta gminy dziewieniskiej
Czesława Marcinkiewicz.
Irena Kołosowska

w
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WAKACJE

WAKACJE

Młodzieżowy workcamp w Butrymańcach
40-osobowa grupa młodzieży z
klubów prowadzonych przez Opus
Dei z Polski wzięła udział w obozie w Butrymańcach. Warto zaznaczyć, że nie był to zwykły obóz
z programem rozrywkowym, tylko
workcamp, czyli obóz, którego
głównym elementem jest praca.
- Zwykle to polega na pomocy w
budowie czy remoncie jakiegoś ośrodka
pomocy społecznej, kościoła, czyli czegoś społecznie użytecznego. Może być
to też pomoc osobie starszej, samotnej.
To praca formuje człowieka. Głównym
celem, jaki przyświeca działalności
naszych klubów, jest świętość w życiu codziennym. Bycie świętym może
przyjmować wiele postaci w naszym
życiu, ale wszystkie one sprowadzają
się do jednego - dobra. Praca i zwykłe

okoliczności są okazją do spotkania z
Bogiem, do służenia innym i poprawy społeczeństwa – mówi kierownik
obozu Paweł Błażewicz ze Szczecina.
Podczas dwóch tygodni pobytu w
rejonie solecznickim młodzież wraz z

w wsi, pomordowanym w czasie II wojny

światowej. Odbyła się lekcja o historii
Podborza i jego mieszkańcach, po której uczestnicy biwaku wzięli udział w
konkursie wiedzy. Zasady bezpiecznej
kąpieli były wdrażane podczas pobytu
nad stawem w Rakliszkach. Poza tym
odbyło się mnóstwo gier i zajęć, podczas których harcerzom z Solecznik
towarzyszyła miejscowa młodzież,
więc wyjazd zaowocował nowymi

wychowawcami pracowała przy kościołach w Butrymańcach i Podborzu. To dzięki nim zostały odnowione pomniki na grobach, pomalowane
bramy, dzwonnica, krzyże. Ponadto
chłopcy z Polski pomogli w pracach
porządkowych rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, przeprowadzili dla dzieci z Butrymańc zajęcia z
chemii i fizyki, warsztaty dziennikarskie, sekcję kowalstwa. Nieodzowną
częścią dnia była modlitwa.
Weekend młodzież z Polski spędziła
na biwaku w Puszczy Rudnickiej, gdzie
dzięki Krystynie Sławińskiej zapoznała
się z historią i pamiątkami tego zakątka
naszego rejonu. Ponadto odbyło się także ognisko z udziałem Gniazd Sokołów
z Solecznik i Białej Waki.
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Z

godnie ze wskazówkami założyciela skautingu Roberta Baden Powella obóz jest podstawową rzeczą w
prowadzeniu drużyny. Ale obóz musi
być pełen pracowitości, a nie szkołą
bezcelowego leniuchowania, dlatego
młodzież wzięła udział w wielu zajęciach, podczas których pracowała nad
sobą, uczyła się współpracy w grupie,
poznawała historię swego kraju, a tak-

Beata Zarumna,
drużynowa 8 SDH „Zodiak”

W dniach 5 – 20 czerwca br. w murach Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach zostały zorganizowane półkolonie letnie
pod nazwą „Twórcze poznanie swego kraju i ciekawe umysły”. Do
obozu uczęszczało 15 uczniów z różnych klas. Za pracę z dziećmi
na półkoloniach odpowiadały nauczycielka klas początkowych Jania
Chorunżaja i pedagog socjalny Anżelika Moroz.

P

Irena Kołosowska

że odpoczywała od smartfonów, tabletów i komputerów, udowadniając, że
„pokolenie Z“ potrafi być szczęśliwe
bez internetu.
W ramach biwaku odbyła się
wędrówka do wsi Niewoniańce,
gdzie młodzież odwiedziła cmentarz
i oddała hołd żołnierzom AK z
oddziału ppor. ”Komara” Czesława
Stankiewicza, a także mieszkańcom

rowi spływu kajakowego Danielowi
Bojarinowi, samorządowi rejonu solecznickiego za współfinansowanie
biwaku, babci Ernesty Suchockiej za
ufundowanie lodów, ministrantom podborskiego kościoła za oprowadzenie
po świątyni, młodzieży z Podborza za
wspólnie spędzony czas.

Kolonie letnie w Dziewieniszkach

Biwak harcerski w Podborzu
„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina...” - głosi
napis na tablicy pamiątkowej
przed Podborską Szkołą Podstawową. Właśnie ta miejscowość,
jej mieszkańcy i sierpniowe dni
2017 roku pozostaną w pamięci braci harcerskiej z Solecznik,
która gościła w Podborzu w ramach letniego biwaku.

przyjaźniami. Zwieńczeniem biwaku
był spływ kajakowy Mereczanką, w
którym uczestniczyli harcerze oraz
ich rodzice.
Słowa podziękowania kierujemy
do dyrektor Szkoły Podstawowej w
Podborzu Haliny Molis i pracowników
placówki oświatowej za udostępnienie
pomieszczeń, matczyną opiekę, domowe posiłki i serdeczną atmosferę.
Dziękujemy również organizato-

w

rogram półkolonii był ciekawy i
różnorodny. Uczniowie zwiedzili
ścieżkę zdrowia w Kowalach, podziwiali urocze widoki z grodziska w Bieczanach, zwiedzili też Troki i Wilno.
W Trokach uczniowie mieli możliwość
poznania historii miasteczka, zwiedzenia muzeum w zamku trockim oraz
pływania statkiem po jeziorze Galwe.
W Wilnie zaś zwiedzili Muzeum Adama Mickiewicza.

Podczas półkolonii odbywały się
rozmaite konkursy, zawody sportowe i
zajęcia plastyczne. W czasie tych zajęć
dzieci pogłębiły wiedzę z historii Polski
oraz wzmocniły poczucie tożsamości
narodowej. Ostatni dzień obozu uczniowie spędzili zwiedzając nasz rejon, a
przede wszystkim Ejszyszki i okolice.
Jania Chorunżaja,
nauczycielka klas początkowych

Polonijne Wakacje z Szachami 2017 - turnus I
Po raz kolejny dzieci w wieku
8-13 lat z Gimnazjum im. M.
Balińskiego w Jaszunach otrzymały zaproszenie na kolonie
polonijne w Polsce. „Polonijne
Wakacje z Szachami” - to obóz
szkoleniowo-wypoczynkowy,
skierowany do dzieci polskiego
pochodzenia z Litwy. Uczestnicy
mieli okazję integrować się z
rówieśnikami z Polski poprzez
wspólną pasję do „królewskiej
gry”. Projekt zapewnił dzieciom
uczestnictwo we wspólnych
zajęciach ogólnorozwojowych,
imprezach kulturalnych i wycieczkach krajoznawczych, co
pogłębiło wiedzę o Polsce oraz
umożliwiło doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim.

w
Sierpień 2017
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WAKACJE
w

SPOŁECZEŃSTWO

Akcja „Wakacje z szachami” odbywała się w malowniczym miejscu otoczonym lasami przysusko-szydłowieckimi
w województwie mazowieckim w Szydłowcu. Dzieci miały okazję zwiedzić to
miasto z przewodnikiem, zapoznać się z
okolicą oraz jej historią i tradycją. Trasa
zwiedzania obejmowała kamieniołomy,
Wielki Rynek, Kościół św. Zygmunta,
Ratusz miejski, gotycko-renesansowy
zamek, gdzie mieści się Muzeum Instrumentów Ludowych. Atrakcją była też
całodniowa wycieczka do Sandomierza,
gdzie uczestnicy zwiedzili najważniejszy zabytek miasta ‒ Bramę Opatowską,
Podziemną Trasę Turystyczną, wąwóz
Królowej Jadwigi. Kolejnym punktem
wycieczki był rezerwat archeologiczny,
chroniący zespół neolitycznych kopalni
krzemienia pasistego - Krzemionki Opa-

towskie. Tam uczestnicy kolonii wzięli
udział w warsztatach archeologicznych
(garncarstwo oraz strzelanie z łuku), które
odbywały się w zrekonstruowanej wiosce prahistorycznej, na świeżym powietrzu i w odtworzonych zabudowaniach
mieszkalnych ludności epoki kamienia
i wczesnej epoki brązu.
Dzieciom nie zabrakło też rozrywek:
odwiedzili Park Rozrywek w Bałtowie,
Krainę Zabaw oraz Park Linowy, Oceanarium, Park Miniatur Świętokrzyskich, obejrzeli najstarsze drzewo Polski
- Dąb „Bartek”, którego wiek wg różnych źródeł wynosi od 700 do 1000 lat.
Dzieci uczestniczyły w niedzielnej
Mszy Świętej w kościele św. Zygmunta
w Szydłowcu.
Wieczorami boisko zamieniało się
w ogromną scenę estradową. Przepro-

wadzano spotkania tematyczne: „Mam
talent”, „Pokaz mody”, „Najlepszy
sportowiec Polonijnych Wakacji”.
W trakcie kursu językowego, poprzez zabawy językowe, dzieci miały
okazję poznać geografię Polski oraz jej
kulturę. Kolejnym wyzwaniem dla kolonistów było dyktando ortograficzne,
sprawdzające umiejętność prawidłowego zastosowania trudnych polskich
liter. Nauczycielki były bardzo zadowolone z wyników dyktanda, bardzo
chwaliły ortografię naszych dzieci.
Każdego dnia dzieci doskonaliły swe
umiejętności na szachownicy. Na zakończenie obozu odbył się wielki turniej
szachowy, gdzie po zaciętej rywalizacji
wyłoniono silniejszych szachistów.
Andżeła Jaskiw, opiekun

Wakacje z szachami 2017 – turnus II
W dniach 10-20 sierpnia 10-osobowa grupa uczniów Gimnazjum
im. Michała Balińskiego w Jaszunach uczestniczyła w letniej kolonii wychowawczo – edukacyjnej „Wakacje z szachami 2017” w
Szydłowcu. Dla większości dzieci było to już drugie spotkanie z
szachami, miały więc dobrą okazję, aby utrwalić oraz udoskonalić
umiejętności nabyte przed rokiem. Niektórzy jednak spotkali się z
szachami po raz pierwszy, a więc nie zabrakło im nowych wrażeń i
przeżyć. Program szkolenia dostosowany był indywidualnie do każdej
grupy szkoleniowej. Młodzi szachiści poznawali elementy strategii,
rozwijali umiejętności prawidłowego rozgrywania debiutów.

Olimpiada Sportowa zachęcała uczestników do rywalizacji oraz hartowania ducha.
Dodatkowo uczyliśmy się grać w tenisa
stołowego oraz w siatkówkę plażową.
Wielkim przeżyciem i nowym doświadczeniem był udział w grze terenowej „Szalony wyścig” w wieczornym
„Mini Playback Show”.
Wszystko, co dobre i miłe, zawsze
kiedyś się kończy. Dziesięć dni minęło
jak jedno małe mgnienie. Ale do domu
wróciliśmy wzbogaceni w nową wiedzę, z bagażem niezapomnianych cudownych wrażeń i wspomnień.

Młodzież w Solecznikach
pożegnała lato
Jakby nie było żal rozstawać się z
wakacjami, lato dobiega końca,
a świadczą o tym nie tylko daty
w kalendarzu, ale też impreza w
Solecznikach pt. „Lato Młodzieży”, odbywająca się tradycyjnie
w ostatni weekend sierpnia.

Ś

więto pełne muzyki odbyło się w
sobotę, 26 sierpnia, w parku miejskim w Solecznikach. Zebranych powitała zastępca dyrektora administracji
samorządu rejonu solecznickiego, przewodnicząca Rady ds. młodzieży rejonu
solecznickiego Beata Pietkiewicz.
- Młodzież solecznicka jest wyjątkowa, gdyż jest nie tylko aktywna,
kreatywna i pracowita, ale też bardzo
otwarta . W rejonie działa 30 organizacji młodzieżowych lub pracujących z
młodzieżą, w tej liczbie też nieformalne
grupy młodzieżowe. Samorząd rejonu
solecznickiego wspiera działania młodzieży i w tym roku sfinansował 16
projektów, złożonych przez organizacje
młodzieżowe. Każdego roku wsparcie
finansowe się zwiększa. Cieszę się, że
samorząd rejonu solecznickiego ściśle
współpracuje z działającymi organizacjami. „Lato Młodzieży” to wspólne

nasze dzieło i prezent – zagajając święto mówiła Beata Pietkiewicz.
Główna część imprezy to koncert,
podczas którego zabrzmiały piosenki w
różnych językach: litewskim, polskim,
rosyjskim, angielskim. Na imprezie nie
zabrakło znanych solecznickich zespołów – „Black guitars“, „Fly right now“,
„Art of Music“ – zawsze gorąco witanych przez publiczność i prezentujących nowe piosenki.

Nie po raz pierwszy na solecznickiej scenie wystąpili muzycy z Wilna,
polskiego pochodzenia – Will‘n‘ska“ i
„Black Biceps”. Zespoły wykonały bardzo energiczne utwory punk rockowe.
Gwiazdami tego wieczoru był
zespół z Holandii – „Tasty Poison”.
Na zakończenie koncertu odbyła się
dyskoteka z didżejem Paul Monroe.
Irena Kołosowska

Andżeła Dajlidko, wychowawca

N

iezmiernie jesteśmy wdzięczni organizatorom za urozmaicony program kolonii oraz za bardzo aktywny
wypoczynek. Obok zajęć i turniejów
szachowych, nie zabrakło nam bowiem
zajęć plastycznych, wycieczek poznawczych, konkursów muzycznych oraz
zabaw i gier sportowych.
Zwiedziliśmy Szydłowiec, poznaliśmy niektóre ciekawostki z historii
tego regionu. Byliśmy na Wielkim
Rynku, poznaliśmy Kościół farny św.
Zygmunta, ratusz miejski, gotycko-renesansowy zamek, w którym mieści
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się Muzeum Ludowych Instrumentów
Muzycznych i otaczający go przepiękny park. 15 sierpnia z okazji Wniebowzięcia NMP wszystkie grupy wybrały
się do kościoła, gdzie uczestniczyliśmy
we Mszy Świętej.
Niezapomniane wrażenia zostały po
wycieczce do Kielc, Zamku Królewskiego w Chęcinach, Centrum Nauki
Leonardo da Vinci, znajdującego się
obok Chęcin.
Każdego dnia mieliśmy mnóstwo
gier, zabaw, rywalizacji sportowych na
wspaniałym boisku. Wielka Kolonijna

Serdecznie dziękujemy organizatorom i opiekunom kolonii: Krzysztofowi Górze, Kamili Kałużnej, Iwonie
Flisiak, Panu Andrzejowi, Wiesławie
Walkowskiej, Michałowi Nowotnikowi, Panu Konradowi oraz wszystkim innym opiekunom za niezwykłe
przeżycia, ciekawie i pożytecznie
spędzony czas i po prostu za bycie
razem. Organizatorom II turnusu Kamili Kałużnej i Krzysztofowi Górze.
W imieniu rodziców i dzieci wyrazy wdzięczności kierujemy pod
adresem prezesa Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków
na Litwie Zdzisława Palewicza i Anny
Biersztańskiej za niezapomnianą dawką wrażeń i wspaniałych wspomnień.
Sierpień 2017
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18. Letnie Igrzyska Polonijne
z medalami dla solczan

Młodzież z Białej Waki na 29. Międzynarodowej
Parafiadzie Dzieci i Młodzieży

53 sportowców z rejonu solecznickiego wzięło udział w 18.
Letnich Igrzyskach Polonijnych,
które odbyły się w dn. 29 lipca
– 5 sierpnia br. w Toruniu. Drużyny zmagały się w siatkówce,
siatkówce plażowej, lekkoatletyce, tenisie, tenisie stołowym,
pływaniu, jeździe na rowerach
górskich, strzelectwie, kręglach,
nordic walking, piłce ręcznej oraz
turniejach rodzinnych.

D

elegacja z Litwy nie dała się łatwo
zwyciężyć i zdobyła II miejsce w
klasyfikacji ogólnej, wywalczając 52
złote, 49 srebrne i 57 medali brązowych. Lepsza była tylko delegacja z
Czech.
Do wygranej delegacji z Litwy
przyczynili się w dużej mierze reprezentanci rejonu solecznickiego, którzy
zdobyli więcej niż połowę zwycięskich
krążków. Prawie wszyscy przedstawiciele delegacji wrócili z medalami.
Pierwszy złoty medal dla delegacji rejonu solecznickiego zdobyła

Renata Siliuk z Solecznik w biegu na
dystansie 5 kilometrów. W zawodach
dziecięcych dzieci zdobyły 14 medali (4 medale złote, 5 srebrnych oraz
5 medali brązowych). Na 36 medali,
zdobytych w dziedzinie lekkoatletyki,
12 było złotych, 12 srebrnych oraz 12
brązowych. W zawodach ringo wywal-

czono 16 medali, w tym 6 złotych. W
zawodach ergometrów wywalczono 6
medali, w tym 3 złote. Złote i srebrne
medale zdobyły także drużyny piłki
ręcznej. Nasi reprezentanci zdobyli też
3 srebrne medale w zawodach nordwalking, brązowe medale w tenisie, tenisie
stołowym, kręglach oraz w pływaniu.

W dniach 8-28 lipca br. młodzież
z Solecznik oraz Białej Waki
wzięła udział w 29. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży. Ogółem rejon solecznicki
reprezentowało 30 dzieci oraz
3 opiekunów. Jak każdego roku
uczestnicy parafiady zmagali się
w różnych dziedzinach sportu
oraz konkursach śpiewu.

P

ierwszy tydzień parafiady odbył się
w Warszawie, dokąd przybyła młodzież z 8 państw: Litwy, Polski, Łotwy,
Białorusi, Rosji, Ukrainy, Niemiec i
Słowacji. Młodzież rejonu solecznickiego zaprezentowała swoje umiejętności w zawodach sportowych, w konkursach plastycznych oraz muzycznych. W
czasie wolnym tworzyła biżuterię, brała
udział w zajęciach zumby oraz innych
przedsięwzięciach. Siłę na dalsze zabawy młodzież odzyskiwała na basenie.
Bardzo ważną rolę w programie
parafiady odegrała edukacja moralna
młodzieży. Każdego dnia odbywano
wspólne modlitwy rano i wieczorem
wraz z duchownymi, opiekującymi się
młodymi ludźmi. Każdy miał możliwość pomodlić się osobno w namiocie
adoracji. Młodzież zgodnie z własnymi
zainteresowaniami wybierała zajęcia,
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kształciła umiejętności, poznawała
nowych przyjaciół z różnych państw.
Najważniejszy jednak był sport i
tu młodzież z rejonu solecznickiego
dzielnie zmagała się w zawodach ringo,
tenisie, tenisie stołowym, pływaniu,
koszykówce, siatkówce, lekkoatletyce,
szachach i warcabach. Oto nasze wyniki: ringo (P) chłopcy: I miejsce ‒ Deividas Piatikonis, ringo (P) dziewczyny:
II miejsce ‒ Gabriela Bojarin; ringo
(G) chłopcy: II miejce ‒ Daniel Bukin,
ringo (O) kobiety: II miejsce ‒ Olga

Versockaja. Koszykówka - I miejsce:
drużyna solecznicka; tenis stołowy (G)
dziewczyny: II miejsce‒ Adriana Ruris.
Po zawodach sportowych uczestników zawodów czekał dwutygodniowy
wyjazd w góry.
Parafiada pomogła młodzieży
wzmocnić się fizycznie i duchowo,
zdobyć nowych kolegów i wesoło
spędzic czas..
Olga Wersocka,
szef grupy młodzieżowej
w Białej Wace

Sierpień 2017
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„Matka Boska Zielna
złotych kłosów pełna…”

wszystkim wam się powodziło – powiedziała wicemer rejonu solecznickiego Jadwiga Sinkiewicz, składając
również podziękowania wszystkim,
kto się przyczynił do organizacji imprezy – pracownikom kultury i starostwa, a także gospodyniom, które
przygotowały piękne stoiska.
O bogaty program koncertowy
imprezy zadbało Centrum Kultury w
Solecznikach i miejscowa Sala Imprez.
Żadna Zielna w Turgielach nie odbyła
się bez udziału zespołu “Turgielanka”,
który w tym roku tradycyjnie przygotował obrazek dożynkowy, oparty na
pieśniach, tańcach i przypowiastkach naszych przodków. Zabawić się z turgielską publicznością przybyli także zespół
“Zgoda”, kapela „Daumantų muzikantai”, zespół “Radzimiczy” z Białorusi
oraz solistka Gabriela Ždanovičiūtė.
Irena Kołosowska

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z
najstarszych i najważniejszych
świąt maryjnych w roku liturgicznym, obchodzone na całym
świecie przez chrześcijan Kościoła Katolickiego i Kościołów
Wschodnich.

T

ego dnia podczas nabożeństw święci się kłosy zbóż, kwiaty, zioła oraz
owoce i warzywa, modląc się o błogosławieństwo dla pól i plonów.
Święto Matki Boskiej Zielnej od lat
jest najważniejszą uroczystością gminy
turgielskiej. Tego dnia do miejscowego
kościoła tłumnie przybywają nie tylko
parafianie, ale też wierni z innych miejscowości rejonu, różnych zakątków
Litwy, goście z zagranicy. Po uroczystym nabożeństwie wszyscy udają się
na boisko Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego, gdzie odbywa
się część koncertowa święta.
Otwarcia imprezy dokonał starosta gminy turgielskiej Wojciech
Jurgielewicz, który przywitał licznie
zgromadzoną publiczność. W słowie
skierowanym do wszystkich zgromadzonych nie zabrakło między inny-
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mi słów, pełnych wyrazów szacunku
i uznania dla rolnika i jego pracy, a
także odniesienia do poszanowania
ziemi i tworzenia harmonii na roli i
życiu wiejskim.
Swoją obecnością imprezę zaszczycili wicemer rejonu solecznickiego Jadwiga Sinkiewicz, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak, delegacje z zaprzyjaźnionych
z gminą turgielską samorządów z Polski.

‒ Cieszę się, że dziś mogę uczestniczyć w pięknym święcie Matki Boskiej
Zielnej, będącym swoistymi dożynkami – świętem ważnym dla każdego
wiernego, dla każdego rolnika. Każdy
z nas korzysta z trudu rolnika, bowiem
chleb był i pozostaje podstawą egzystencji człowieka. Korzystając z okazji
w imieniu mera rejonu solecznickiego oraz własnym chcę podziękować
za codzienną pracę i życzyć, aby we

Sierpień 2017
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SPOŁECZEŃSTWO

Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Solecznikach kontynuuje działalność
Na zakończenie szóstego roku akademickiego
zostało zwołane walne sprawozdawczo - wyborcze zebranie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Solecznikach. Na zebranie przybyło 64
członków (77,1 proc.).

W

referacie sprawozdawczym prezes Antoni Jankowski stwierdził, że zarząd, prezesi filii i kierownicy
kół zainteresowań bardzo sumiennie wykonywali swe
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obowiązki, co pozwoliło skutecznie wykonać program
edukacyjny, stworzyć przyjazną i twórczą atmosferę współpracy, o czym świadczy duża ilość imprez i wycieczek
dydaktyczno-krajoznawczych.
Mer rejonu Zdzisław Palewicz podziękował seniorom
PUTW za ogromny dorobek w pracy społecznej, będący
przykładem dla wszystkich organizacji społecznych rejonu, poziomem determinacji, zorganizowania i twórczego
wysiłku do dokształcania się, integracji międzypokoleniowej i aktywności społecznej. Zapoznał też słuchaczy ze
stanem ekonomicznym rejonu, aktualnymi problemami
i planami rozwoju kultury i gospodarki. Obiecał stałą
pomoc merytoryczną i finansową.
Na III kadencję (2017-2019) prezesem został wybrany
Antoni Jankowski, wiceprezesem - Jadwiga Prowłocka,
skarbnikiem - Krystyna Bingeliene, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej - Alicja Grygorowicz, przewodniczącym
Komisji Statutowej - Antoni Palulan. Wybrano 15 członków Rady PUTW. Zebranie zakończyło się występami
chóru PUTW „Zorza” i obiadem ufundowanym przez
rejonowy Oddział ZPL.
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