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Przyszłość budujemy
już dzisiaj
Sierpień już za nami. Dzień za dniem rok zbliża się ku końcowi.
Dla rejonu solecznickiego, co by tam nie mówić, w dużym stopniu
rok kalendarzowy wiąże się z Dożynkami. Tegoroczne święto plonów,
mimo pochmurnej i czasem deszczowej pogody, było nadzwyczaj udane. Wspaniałe święto zaszczycili swoją obecnością nie tylko gwiazdy
polskiej, litewskiej i białoruskiej muzyki, ale też dyplomaci krajów zachodnich, delegacja Sejmu i Senatu RP, jak też
przewodniczący Sejmu RL Viktoras Pranckietis. Chce się wierzyć, że nasze Państwo poważnie i z sercem spojrzało
na rejon solecznicki. Czasami zapomniany, czasami wyśmiewany, ale nadal żyjący i rozwijający się.
Nasi sąsiedzi z Wilna zaczynają odkrywać dla siebie piękno Ziemi Solecznickiej, jej dziedzictwo kulturowe, historyczne. Latem bieżącego roku w pałacu Balińskich w Jaszunach odbył się cykl koncertów w ramach wspólnego
projektu Litewskiej Filharmonii Narodowej i Centrum Kultury w Solecznikach – „Muzyka w pałacu Balińskich 2017“.
Jako pierwsi w Jaszunach wystąpili artyści Państwowej Orkiestry Dętej „Trimitas”. Artyści byli pod wrażeniem od
miejsca tego występu, historii pałacu i jego władców. „Jestem po raz pierwszy w Jaszunach. Nawet nie wiedziałem
o tym pięknym pałacu, który mnie zafascynował. To miejsce jest po prostu stworzone dla koncertów. Cała nasza
orkiestra przenikła się szczególnym natchnieniem świetnej historii pałacu“ - powiedział wówczas do mnie główny
dyrygent Ugnius Vaiginis.
Można śmiało powiedzieć, że kulturową, turystyczną prezentację Ziemi Solecznickiej zrobiliśmy należycie. Nadal
jednak przed nami stoi zadanie promocji gospodarczej rejonu i pozyskania inwestycji gospodarczych. Bez nich nie
uda się zwalczyć bezrobocia, zatrzymać na ojczystej ziemi naszą młodzież. We wrześniu delegacja samorządu solecznickiego wzięła udział w największym w Europie Środkowo - Wschodniej Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój
(Polska). Tak, dzisiaj z Krynicy za naszą delegacją jeszcze nie przyjechali inwestorzy z pomysłami inwestycyjnymi,
lecz kierunek obrany jest właściwy. Musimy iść w świat, musimy promować samych siebie. Jak mówi przysłowie pod leżący kamień woda nie wpływa.
Andrzej Kołosowski
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Delegacja z Solecznik na największej konferencji
w Europie Środkowo-Wschodniej
Co roku na Forum Ekonomiczne – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża
ponad 3 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na
świecie wymieniają szefowie rządów i parlamentów,
ministrowie i parlamentarzyści, prezesi największych
spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury
oraz mediów z ponad 60 krajów. Nie zabrakło na Forum mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza
z 16-osobową grupą samorządowców. Spotkanie w
Krynicy daje możliwość spotkać osoby z życia publicznego, politycznego najwyższego szczebla nie tylko z
Polski, ale także z zagranicy, włącznie z prezydentami
i premierami, jak również możliwość do nawiązania
ważnych kontaktów w mniej formalnej atmosferze.
O tym, czym jest Forum Ekonomiczne dla rejonu solecznickiego i jego mieszkańców, rozmawiamy z merem
rejonu Zdzisławem Palewiczem.
Jak stał się możliwy wyjazd na największą konferencję
w Europie Środkowo-Wschodniej?
Dzięki życzliwości podstawowego organizatora Zygmunta Berdychowskiego, którego poznałem pięć lat temu na
Światowych Igrzyskach Polonijnych. Rozmawialiśmy wtedy
o rozwoju regionów, wymienialiśmy się doświadczeniami.
Powstał wtedy pomysł na zaproszenie przedstawiciela Solecznik na Forum. Z drugiej strony my, jako samorząd, jako
rejon solecznicki, jesteśmy zainteresowani ciągłą promocją.
Naszym zadaniem jest wszędzie być, mówić o rejonie, żeby
nas znali, żeby do nas przyjeżdżali.
W jakim celu?
Kontakty. Poprzez ludzi można regiony rozwijać. Kontakty międzyludzkie są bardzo ważne. Pobyt w Krynicy
jest dobrą okazją do zrealizowania naszego głównego celu.
Jakim jest...?
Reprezentowanie rejonu, nawiązywanie nowych znajomości, poszukiwanie nowych partnerów.
W tym roku na Forum Ekonomicznym w Krynicy
było więcej osób z rejonu solecznickiego niż w latach
ubiegłych.
W tym roku na Forum była duża, szesnastoosobowa grupa
osób z rejonu dzięki temu, że zdobyliśmy środki z projektu
„Europa dla obywateli“, który pozwolił nam uczestniczyć
w większym składzie.
Jakie zadania mieli przed sobą młodzi samorządowcy
z Solecznik?
Młodzi pracownicy uczestniczyli w różnych panelach,
debatach. Słuchali też różnych odczytów. Jestem pewny, że
dowiedzieli się wiele nowego i wrażenia są jak najbardziej
pozytywne. Ja natomiast, spotkałem się z wieloma politykami, przedsiębiorcami. Wymieniliśmy się doświadczeniami,
wizytówkami. Przekazałem też materiał informacyjny o
naszym rejonie. Zawsze coś z takich spotkań wynika.
Ma Pan mer jakieś przykłady?

Nasi partnerzy zapraszają nasze dzieci na kolonie, wspierają budowy i remonty placówek oświatowych, zapraszają
delegacje na wycieczki. Spotkania, takie jak w Krynicy, są
potrzebne. Ludzie są zainteresowani naszym rejonem. Cieszę
się, że jesteśmy znani i rozpoznawani w Polsce. Żeby tak
się dalej działo musimy być samorządowcami aktywnymi,
dlatego do Krynicy pojechali ludzie młodzi, którzy w przyszłości będą napędzali koło poznawania nowych partnerów.
Jak Pan oceni pobyt delegacji rejonu solecznickiego
na Forum Ekonomicznym w Krynicy?
Udział w takim Forum to zaszczyt dla nas, ale przede
wszystkim to możliwość bardzo praktycznych doświadczeń.
Będziemy starać się i dalej uczestniczyć w takich przedsięwzięciach. Nie zapominajmy, że wiele możliwości jest i u
nas w kraju.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Zdzisław Palewicz Jr.
Wrzesień 2017
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Nowy rok szkolny rozpoczęty!

Gimnazjum Brzostowskiego ma swój sztandar

2727 uczniów, w tym 258 pierwszoklasistów, w tym roku szkolnym będzie
pobierało naukę w szkołach i gimnazjach administrowanych przez samorząd rejonu solecznickiego. U progu
rozpoczynającego się roku szkolnego
2017/2018 Rada samorządu zatwierdziła 193 komplety klasowe.
Najwięcej pierwszoklasistów jest
w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego
w Solecznikach – 71, w Gimnazjum w
Ejszyszkach do pierwszej klasy przyszło 32 uczniów, Gimnazjum im. S.
Rapolionisa w Ejszyszakch zgromadziło 24 pierwszaków, Gimnazjum im.
Michała Balińskiego w Jaszunach – 22.
Pozdrowienia z okazji nowego roku
szkolnego złożył mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.
Irena Kołosowska

Dla Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach rok szkolny 2017/2018
rozpoczął się w sposób szczególny – placówka wzbogaciła się o
ważny symbol – szkolny sztandar. Nowy atrybut został poświęcony w miejscowym kościele, z
tej okazji została odprawiona też
msza święta w intencji pedagogów, uczniów i rodziców.

R

Wyprawki dla pierwszaków
190 uczniów pierwszych klas szkół rejonu solecznickiego otrzymało
wyprawki, przygotowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Symboliczne
przekazanie plecaków z pełnym wyposażeniem miało miejsce 2 września br. w auli Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

T

radycyjne wyprawki dla pierwszaków przekazali goszczący na Litwie wiceminister spraw zagranicznych
Jan Dziedziczak, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj
Falkowski, polscy parlamentarzyści.
Spotkanie odbyło się w obecności licz-

nie zgromadzonych rodziców pierwszaków i, oczywiście, szczęśliwych dzieci.
– Dzisiaj dzieci otrzymają prezenty –
wyprawki, bardzo potrzebne dla każdego
z nich. To wielka radość dla dzieci i niemałe wsparcie dla rodziców na początku
roku szkolnego. Ale ważne są nie tylko

wyprawki – Polska stale nam pomaga. Te
prezenty są częścią wielkiego wsparcia.
Nasze placówki oświatowe są remontowane również dzięki pomocy rodaków,
dzieci mają możliwość odpoczynku w
Polsce, sportowcy – udziału w zawodach,
a nauczyciele i specjaliści – dokształcania
się w Polsce. W imieniu władz rejonu
dziękuję Państwu za pomoc i wsparcie
– powiedział mer rejonu solecznickiego
Zdzisław Palewicz podczas uroczystości
przekazania wyprawek.
Irena Kołosowska

ewers i awers sztandaru są w kolorze czerwonym, symbolizującym
odwagę i patriotyzm. Napisy nazwy
szkoły w języku litewskim i polskim
oraz obszycie złotymi frędzlami - to
symbol jedności i majestatu. W środkowej części rewersu umieszczono portret
patrona placówki księdza Pawła Ksawerego Brzostowskiego, na awersie
natomiast – godło szkoły, które symbolizuje oświatę i postęp. Postać twórcy
sławnej Republiki Pawłowskiej, ,,przyjaciela ludzkości”, jest zachętą i pobudza uczniów do nauki i patriotyzmu.
Podczas uroczystości dyrektor

W ramach międzynarodowego
projektu „Liderzy Wspólnoty”,
realizowanego przez samorząd
rejonu solecznickiego i Fundację
Inicjatyw Młodzieżowych (FIM)
(Polska), 17-osobowa grupa młodzieży z rejonu solecznickiego
uczestniczyła w tygodniowym
obozie liderów w Polsce.
zkolenia miały miejsce w Jadwisinie w dn. 25-30 września br. W
skład grupy reprezentującej nasz rejon weszli młodzi ludzie z Gimnazjum
im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach,
Gimnazjum im. Michała Balińskiego
w Jaszunach, Gimnazjum im. Anny
Krepsztul w Butrymańcach i Gimnazjum w Ejszyszkach.
Ideą „Liderów Wspólnoty” jest
zwiększenie udziału młodzieży w życiu
społecznym, publicznym i gospodarczym. Celem projektu jest wyposażenie
młodych w wiedzę, która usprawni ich
aktywność lokalną i będzie doskonałą
okazją do rozwoju ich kompetencji.
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ten podniosły moment, życzę wam
kroczyć słowami Pawła Ksawerego
Brzostowskiego, być wiernymi obywatelami swojej Ojczyzny i narodu,
co już dziś możecie zademonstrować
dobrymi osiągnięciami w nauce – składając życzenia z okazji poświęcenia
sztandaru i rozpoczęcia nowego roku
szkolnego powiedziała dyrektor Łucja
Jurgielewicz.
Irena Kołosowska

Młodzież uczy się być liderami

S

Soleczniki

gimnazjum Łucja Jurgielewicz, będąca autorem projektu, podziękowała osobom zaangażowanym w
tworzenie sztandaru, jak też darczyńcom - Alicji Bortkiewicz, Tatjanie
Michałowskiej, Galinie Diuminej,
Lilii Baslykienė.
- Główną ideą naszego Patrona
było tak wychować kolejne pokolenia, by oprócz własnego rozwoju, byli
także pożytecznymi obywatelami. W

W ciągu tygodnia młodzież szkoliła
się pod czujnym okiem profesjonalnych
trenerów, aby jak najlepiej zgłębić tajniki zarządzania projektami oraz poznać metody pracy z grupą i wzmocnić swoje umiejętności społeczne. W
toku obozu młodzież miała okazję do
spotkań-wykładów z liderami polskiej
sceny politycznej i biznesowej – ministrem finansów Mateuszem Jakubem
Morawieckim, prezesem Polskich Linii
Lotniczych LOT Rafałem Milczarskim,
dyrektorem wykonawczym ds. strategii i
zarządzania projektami Grupy PKN Orlen Andrzejem Kozłowskim, sekretarzem
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawłem Szefernakerem, prezesem
Komisji Nadzoru Finansowego Markiem
Chrzanowskim, dowódcą Wojsk Obrony
Terytorialnej generałem Wiesławem Kukułą. Warsztaty dla uczestników projektu
prowadzili znani w Polsce psycholodzy,
dziennikarze, specjaliści PR – Tomasz
Grzywaczewski, Agnieszka Niewińska,
Cezary Dębski.
Obóz Liderów dla młodzieży z rejo-

nu solecznickiego stał się nie tylko cyklem szkoleniowym, ale również platformą integracji, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych inicjatyw.
Koordynatorami projektu są wicedyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz
oraz prezes FIM Włodzimierz Dola i
Dominika Palcar.
Już w grudniu grupa przedstawicieli FIM odwiedzi Litwę, aby omówić
ciąg dalszy projektu, a we wrześniu
przyszłego roku podobny obóz będzie
miał miejsce w rejonie solecznickim.
Irena Kołosowska

Wrzesień 2017
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Polska wspiera wakacje uczniów rejonu
Co roku Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej finansowo i merytorycznie dołącza do organizacji letniego odpoczynku dzieci i młodzieży
ze szkół rejonu solecznickiego.
Realizacja projektów odbywa się
za pośrednictwem samorządu rejonu solecznickiego, jak też Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie.

D

zięki współpracy prowadzonej
przez samorząd rejonu solecznickiego ze Stowarzyszeniem „Wspólnota
Polska” Oddziałem w Łomży na czele z prezes Hanką Gałązką, podczas
minionych wakacji w szkołach rejonu
został zrealizowany dwutygodniowy
edukacyjny program „Wakacje z Polską”. Wzięło w nim udział 220 dzieci
z 9 szkół.
Projekt był finansowany ze środków
Senatu RP w ramach zadania publicznego – Opieka nad Polonią i Polakami
i realizowany przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” Odział w Łomży.
Ogólnie z półkolonii skorzystało 420
dzieci, a zadanie było realizowane w
17 szkołach na Wileńszczyźnie.
W Gimnazjum Pawła Ksawerego
Brzostowskiego w Turgielach półkolonie nosiły nazwę „Wakacje z Polską”.
Podczas zajęć uczniowie pogłębiali
wiedzę o Polsce, oglądali prezentacje
multimedialne związane z historią Polski i Litwy. Zapoznali się z legendami
polskimi. Przygotowali inscenizację
„Smok Wawelski”.
Dużo radości sprawiła wycieczka
do Wilna i Trok, podczas której uczniowie zwiedzili cmentarz na Rossie, zapalili znicze przy mauzoleum marszałka
Józefa Piłsudskiego, poznali też inne
zakątki miasta związane z historią Polski i Litwy. Miłą niespodzianką podczas wycieczki było oglądanie filmu 3D
,,Orzeszek”, a także zabawy w basenie.
W ramach półkolonii uczniowie
Gimnazjum im. Anny Krepsztul w
Butrymańcach mieli możliwość wirtualnie poznać najpiękniejsze zakątki
Polski, pogłębić wiedzę o Polsce, o
jej historii i współczesności, uczestniczyć w konkursach wiedzy o Polsce, zapoznać się ze śladami wielkich
Polaków na Wileńszczyźnie. Odby-
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ły się wycieczki do Wilna i Zułowa.
W Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach półkolonie zostały zorganizowane pod nazwą
„Twórcze poznanie swego kraju i ciekawe umysły”. Do obozu uczęszczało
15 uczniów z różnych klas. Uczniowie
zwiedzili ścieżkę zdrowia w Kowalach, podziwiali urocze widoki z grodziska w Bieczanach, były zorganizowane wycieczki do Trok i Wilna. 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
różnorodne konkursy, zawody sporto-

we i zajęcia plastyczne, gdzie dzieci
pogłębiły wiedzę z historii Polski oraz
wzmocniły poczucie tożsamości narodowej.
Wakacje to czas, w którym dzieci
pragną oderwać się od rzeczywistości,
odpocząć od nauki, odrabiania lekcji.
Jednak uczniowie Gimnazjum im. E
Orzeszkowej w Białej Wace z chęcią
spędzili jeszcze dwa tygodnie w murach szkoły w ramach organizowanych
tu półkolonii.
W Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach w półkoloniach wzięło udział 50 uczniów. Była
to okazja do wypoczynku, lepszego
poznania kraju swoich przodków, doskonalenia umiejętności językowych
i pracy w grupie. Największą atrakcją

dla dzieci były wycieczki do Wilna,
Malatów i Trok.
Zawdzięczając projektowi bogate
w różnorodne zajęcia, wycieczki i
spotkania były wakacje dla uczniów
Gimnazjum im. Ludwika Narbutta
w Koleśnikach.
W ciągu dwunastu dni uczestnicy półkolonii mieli zajęcia powiązane z historią Polski, poznawali
tradycje polskie, kulturę, folklor.
Imprezy i zajęcia były różnorodne,
skierowane również na zainteresowania dzieci. Pierwszą stolicę Litwy
- Troki - uczestnicy odwiedzili dwa
razy. Za pierwszym razem zwiedzili
ranczo alpaka. Te egzotyczne zwierzęta mile spotkały zwiedzających.
Dzieci dowiedziały się, że poprawnie
opiekując się nimi, można je hodować u nas na Litwie. Innym razem
dzieci wykazały się własną pomysłowością tworząc mydło. Na zajęciach
plastycznych rysowali stroje ludowe,
tworzyli książeczkę polskich symboli.
Także odbywały się zajęcia muzyczno – sportowe, teatralne, na których
dzieci mogły przedstawić legendy za
pomocą kukiełek. Dzieci poznały jak
wyglądało życie ich dziadków.
W Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach do udziału w
półkoloniach zakwalifikowało się 30
uczniów klas 5 - 8. Program zawierał
ciekawe zajęcia edukacyjne, wycieczki, różnorodne konkursy oraz zabawy
integracyjne. Była to doskonała okazja na poznanie samego siebie oraz
przyjaciół z klasy lub szkoły. To wiele
możliwości rozwoju i wzbogacenia
posiadanej wiedzy. Uczestnicy poznawali fakty i ciekawostki z historii
miast Polski oraz Litwy, nie zabrakło
również zajęć plastycznych. Zastosowując technikę malarską, wydzierankę i wyklejankę, dzieci wykonały piękne herby Jaszun, Solecznik,
Warszawy, Gdańska, Bobolic, Żnina
i Łomży. Na zajęciu z psychologiem
uczestnicy doskonalili umiejętności
koncentracji uwagi, rozwiązywali testy. Nie obyło się bez wycieczek – m.
in. do jaszuńskiej octowni, stadniny
koni „Mustangas” w Kaczanach, muzeum Anny Krepsztul w Taboryszkach i, oczywiście, Wilna. Wiele
wrażeń pozostawił wyjazd do Mereczu (Merkinė). Uczestnicy wycieczki
zwiedzili ekspozycję, przedstawiajacą piękno rzek, rzeczek i źródeł

parku, weszli na wzgórze krzyży i
na wierzę o wysokości 26 m, z której
obserwowali najpiękniejsze krajobrazy okolic.
W Szkole Podstawowej w Podborzu w półkoloniach uczestniczyło
20 uczniów. W okresie ich trwania
dzieci mogły wykazać się sprawnością fizyczną i intelektualną podczas
codziennych zabaw, gier i wycieczek.
Zwłaszcza wielką radość sprawiły
wycieczki autokarowe. Uczniowie
zwiedzili zamek w Trokach, zamek
w Norwiliszkach, Dziewieniski
Park Regionalny, pałac w Jaszu-

nach, linowy park rozrywkowy w
Druskienikach. Wspaniałą atrakcją
dla każdego dziecka była wystawa
gigantycznych owadów, którą oglądali w Domu Polskim w Wilnie.
Uczestnicy projektu odwiedzili też
cmentarz w Koniuchach - miejsce
masakry ludności polskiej w 1944
roku, dokonanej przez partyzantów
radzieckich. Tu zapalili znicze, chwilą ciszy i wspólną modlitwą uczcili
poległych.

Wrzesień 2017

Przygotowała
Irena Kołosowska
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150. rocznica urodzin Marszałka
Józefa Klemensa Piłsudskiego
Każdy nowy rok przynosi nam różne rocznice i obchody ważnych wydarzeń historycznych. Dla podkreślenia wagi niektórych wydarzeń w naszych dziejach, tradycją stało się ogłaszanie przez sejmy
państw obchodów rocznic. W 2017 roku wspólna dla Polski, Litwy i Europy jest 500. rocznica początku
Reformacji. Oprócz tego, Sejm Litwy 2017 rok ogłosił rokiem grodzisk, narodowych strojów, sportu
czy Kazysa Bradūnasa, a Konferencja Episkopatu Litwy ogłosiła ten rok bł. Teofila Matulionisa. Sejm
Polski natomiast rok 2017 ogłosił rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z okazji
300.rocznicy, Tadeusza Kościuszki z okazji 200. rocznicy śmierci, Rokiem Piłsudskiego z okazji 150.
rocznicy urodzin Marszałka oraz Josepha Conrada z okazji 160. rocznicy urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy w historii Polski.

N

ajbliższą postacią dla Wileńszczyzny, upamiętnianą w bieżącym
roku jest Józef Piłsudski. Z tej okazji
na przestrzeni całego roku odbywają
się koncerty, spektakle czy wycieczki
śladami Marszałka do rodzinnych stron
w Zułowie, Powiewiórce, Wilnie czy
Warszawie.
Najczęstszym miejscem wspólnych
upamiętnień jest Grób Matki i Serca Syna
na Wileńskiej Rossie oraz Zułów – miejsce urodzenia Piłsudskiego. Solecznicki
Oddział Rejonowy Związku Polaków na
Litwie oprócz aktywnego uczestnictwa
w obchodach na Litwie postanowił upamiętnić Marszałka udając się na wycieczkę jego śladami do Warszawy – „Śladami
Józefa Piłsudskiego po Warszawie”.
Grupa pedagogów, uczniów oraz
członków Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie
odwiedziła prawie wszystkie miejsca
związane z Piłsudskim w stolicy Polski.
Zwiedzanie rozpoczęło się od nowo
otwartego Muzeum Warszawy. Przewodnicy treściwie i ciekawie przedstawili historię miasta, demografię, architekturę oraz wszystkie „pierwsze razy”,
które kiedyś się zdarzyły w mieście.
Każdy mógł z bliska obejrzeć pomnik
Syrenki Warszawskiej czy miniaturę Kolumny Zygmunta. Można było
również zajrzeć w każdy zakamarek
warszawskich wieżowców.
Drugiego dnia wycieczki, grupa w
pięknym słońcu odwiedziła Łazienki
Królewskie oraz siedzibę Prezydenta Polski Belweder. Zwiedzanie rozpoczęło się od podziemi, gdzie jest
ulokowane muzeum Marszałka z jego
osobistymi rzeczami, orderami, listami
oraz wycinkami z gazet - od początku
przejęcia władzy w Polsce do pogrzebu serca w Wilnie. Ostatnim punktem
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podziemnym była niewielka Kaplica, z
której korzystają wszyscy Prezydenci.
Po wejściu na parter zwiedzający ujrzeli iście królewskie sale. Przewodnik
nie tylko opowiadał o zmianach, jakie
zaszły w pokojach i korytarzach przez
lata, ale też zaprezentował jak i gdzie
dzisiaj Prezydenci Polski przyjmują gości. Na przykład ostatnio w Belwederze
mieszkał sam książę William z żoną i
dziećmi. W tej części zwiedzania grupa
oglądała gabinet Marszałka, gdzie znajdowało się biurko z ułożonymi rzeczami tak, jak gdyby Piłsudski zaraz miał
wrócić oraz łóżko, na którym skonał,
a przy nim osobisty pistolet.
Po zwiedzaniu siedziby Prezydenta
rozpoczęła się wycieczka po Warszawie
– Most Poniatowskiego, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Plac Piłsudskiego,
Cytadela z okien autokaru oraz Stare
Miasto z głównym punktem – Kate-

drą, gdzie odbywały się uroczystości
pogrzebowe.
W sobotę, w ramach głębszego poznania historii Warszawy, Wilna oraz
Rzeczypospolitej Obojga Narodów grupa
była w Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN. Po dużej dawce historii i emocji
w tak multimedialnym muzeum przyszedł czas na ostatni akcent związany z
Marszałkiem – Warszawską Cytadelę.
Przewodnik opowiedział historię terenu
oraz oprowadził po celach znanych osobistości więzionych w okresie caratu. Jednym z nim był Józef Piłsudski. Wieczorną
rekreacją był multimedialnym pokaz w
Parku Fontann na Podzamczu.
Ostatni dzień, niedziela, zakończył
się mszą świętą w kościele św. Anny na
Krakowskim Przedmieściu oraz zwiedzaniem Zamku Królewskiego.
Katarzyna Biersztańska

Urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie w majątku rodziców: ojca Józefa i matki Marii z
Billewiczów. Po ukończeniu gimnazjum w Wilnie w roku
1885 dostał się na studia medyczne na Uniwersytecie w
Charkowie, związał się tam z socjalistyczno-rewolucyjnym ruchem „Narodnaja Wola”. Za udział
w studenckich rozruchach po roku nauki
został jednak wydalony z uczelni. Nie został również przyjęty na Uniwersytet w
estońskim Dorpacie. Za zaangażowanie w
działalność wileńskich socjalistów 22 marca 1887 roku został aresztowany w Wilnie
i przewieziony do twierdzy pietropawłowskiej w Petersburgu, skąd pod zarzutem
udziału w spisku zmierzającym do obalenia
cara Aleksandra II został zesłany na pięć
lat na Syberię. W 1892 roku powrócił do
Wilna, a rok później w roku 1893 wstąpił
w szeregi Sekcji Litewskiej Polskiej Partii
Socjalistycznej. W 1894 r. został członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego i redaktorem
naczelnym wydawanego przez PPS pisma „Robotnik”.
15 lipca 1899 roku w kościele ewangelicko-augsburskim
we wsi Paproć Duża w Łomżyńskiem zawarł ślub z Marią
Kazimierą Juszkiewiczową z domu Koplewską (rozwódką). Dla zawarcia tego małżeństwa zmienił wyznanie z
rzymsko-katolickiego na ewangelicko-augsburskie. W 1900
roku został ponownie aresztowany przez władze rosyjskie
i 17 kwietnia trafił do więzienia w Cytadeli Warszawskiej.
15 grudnia przeniesiony został do Cytadeli w Petersburgu.
Symulując obłęd, uzyskał przeniesienie do petersburskiego
Szpitala Mikołaja Cudotwórcy, skąd uciekł.
Po powrocie do Galicji nie rezygnował z dalszej działalności politycznej. W 1904 wyjechał do znajdującej
się w stanie wojny z Rosją Japonii, gdzie prowadził z
rządem Mikada negocjacje zmierzające do utworzenia
przy japońskiej armii legionu polskiego. Uzyskał jednak
jedynie pomoc przy nabywaniu broni i amunicji dla PPS
i utworzonej przy partii Organizacji Bojowej PPS.
W 1908 roku dowodził akcją bojową na wagon w
Bezdanach pod Wilnem, podczas której zdobyto ponad
200 tys. rubli.
W roku 1910 w zaborze austriackim udało się powołać
do życia dwie legalnie działające, prowadzące ćwiczenia i
wykłady teoretyczne z dziedzin wojskowości, organizacje
- „Związek Strzelecki” we Lwowie oraz „Towarzystwo
Strzeleckie” w Krakowie. W roku 1912 Piłsudski został
Komendantem Głównym Związków Strzeleckich. Następnie podporządkowawszy się Austrii stworzył oficjalnie
Legiony Polskie i osobiście dowodził ich I Brygadą, w
ścisłej konspiracji natomiast powołał do życia Polską
Organizację Wojskową (POW). 27 lutego 1916 roku powrócił do wyznania rzymsko-katolickiego. 11 stycznia
1917 Otrzymał nominację na członka Tymczasowej Rady
Stanu, powołanej przez władze niemieckie i austriackie. 15 stycznia został referentem Komisji Wojskowej i
członkiem Wydziału Wykonawczego Tymczasowej Rady
Stanu. 2 lipca Wystąpił z Tymczasowej Rady Stanu. 22
lipca po kryzysie przysięgowym w Legionach Polskich

został aresztowany przez Niemców i przewieziono go do
twierdzy wojskowej w Magdeburgu, gdzie przebywał do
listopada 1918 roku.
Po klęsce Niemiec zwolniony z więzienia Piłsudski
udał się do Warszawy, gdzie otrzymał naczelne dowództwo
nad polskimi wojskami oraz misję utworzenia w wyzwolonym państwie rządu
narodowego. 14 listopada 1918 roku powierzono mu tymczasowe zwierzchnictwo
nad krajem, 22 zaś otrzymał oficjalnie funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa.
Funkcję tę sprawował do 9 grudnia 1922 r.,
kiedy to wybrany został pierwszy prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Gabriel Narutowicz. Sam Piłsudski skupił się na obronie
odzyskanej przez Polskę niepodległości.
W latach 1919 - 1921 toczył na Wschodzie
walki z bolszewikami zakończone pokojem
w Rydze. Właśnie w trakcie owej kampanii w marcu 1920 r. armia ofiarowała
Piłsudskiemu buławę Pierwszego Marszałka Polski.
W roku 1923 Marszałek wycofał się jednak z czynnego
życia politycznego. Powodem było zamordowanie przez prawicowe ugrupowania prezydenta RP Gabriela Narutowicza,
który zginął zaledwie tydzień po wyborze na to stanowisko
podczas otwierania wystawy w galerii „Zachęta”. Piłsudski
uznał za niemożliwą współpracę z premierem rządu Wincentym Witosem, którego uważał za moralnie odpowiedzialnego za popełniony czyn. Wycofał się do Sulejówka pod
Warszawą, gdzie oddał się pracy literackiej i opozycyjnej
propagandzie. Wówczas powstały: „Wspomnienia o Gabrjelu Narutowiczu” (1923), „O wartości żołnierza Legjonów”
(1923), „Rok 1920” (1924), „U źródeł niemocy Rzpltej”
(1924) i „Moje pierwsze boje” (1925).
Jednakże sytuacja w kraju zmusiła go do ponownego
wkroczenia na arenę polityczną. Kiedy jednak jego apele o
złożeniu władzy przez rząd Witosa nie odniosły skutku, 12
maja 1926 roku na czele wiernych sobie oddziałów Marszałek wkroczył do Warszawy i po trzydniowych walkach
zmusił do ustąpienia zarówno rząd jak i gabinet prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Nie przyjął jednak
nominacji na ten urząd - świadomy jego ograniczonych
kompetencji odmówił przyjęcia tej godności, objął natomiast tekę ministra spraw wojskowych, przewodniczącego
Rady Wojennej i generalnego inspektora Sił Zbrojnych.
Sprawował również dwukrotnie urząd premiera - w latach
1926 - 1928 i 1930). W polityce zagranicznej Piłsudski
dążył do utrzymania dobrych stosunków z ZSRR (pakt
o nieagresji z roku 1932) i Niemcami (1934). Śmierć
Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku zaskoczyła cały
naród. Do niemal ostatniej chwili ukrywał on nieuleczalną
chorobę - raka wątroby. Jego pogrzeb stał się ogromną
manifestacją narodową oddającą hołd zmarłemu Marszałkowi. Ciało zostało pochowane w krypcie św. Leonarda
w Katedrze na Wawelu, obok pokoleń królów i najwybitniejszych Polaków, serce zaś zgodnie z pozostawionym
przez niego testamentem umieszczono w srebrnej urnie
i przewieziono do Wilna, gdzie spoczęło w grobie jego
matki, na cmentarzu na Rossie.
Wrzesień 2017
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Czas podziękowań za plony
Dożynki – sztandarowa impreza rejonu solecznickiego – jak
co roku barwna i huczna, swoją
niesamowitą atmosferą zgromadziła setki mieszkańców i gości
rejonu. Modlitwa dziękczynna,
kolorowe wieńce z tegorocznych plonów, uhonorowanie
najlepszych rolników oraz zabawa – tak można podsumować
uroczystość, jaka odbyła się 17
września br.

D

ożynki to święto ludowe, które
od wieków sankcjonowało zakończenie żniw i wszelkich prac polowych. W Solecznikach obchody zwykle
przypadają na jedną z wrześniowych
niedziel. Jak sama nazwa wskazuje,
święto jest szczególne dla rolników,
bowiem to dzięki ich ciężkiej pracy
możemy cieszyć się dobrodziejstwem
wielu produktów.
Współczesne dożynki mają zarówno charakter religijny, świecki, jak i
ludowy, a znaczy połączony z zaba-

wą. Tegoroczna ceremonia dożynkowa
rozpoczęła się mszą świętą polową o
charakterze dziękczynnym za tegoroczne plony koncelebrowana przez proboszcza parafii solecznickiej Wacława
Wołodkiewicza i księdza Mirosława
Anuszkiewicza.

Gorąco pozdrawiam uczestników i organizatorów solecznickich obchodów święta plonów. Wraz z Państwem pragnę dziś złożyć wyrazy szacunku i
wdzięczności naszym rodakom – rolnikom z Wileńszczyzny. Ich trud, to nie tylko
sposób zarobkowania. To źródło godności, to praca będąca jedną z gwarancji
istnienia i rozwoju każdej społeczności. (...) Kultura narodowa, ojczysty język
i historia, odświętne i codzienne zwyczaje współtworzą świat, który znamy i
cenimy, przestrzeń, w której czujemy się rozumiani, szanowani i potrzebni.
Jako ludzie bardzo potrzebujemy tego zakorzenienia. Dlatego dbałość o kulturowe podstawy to prawo i powinność każdego człowieka i każdego narodu.
Pamiętajmy o tym także podczas przygotowań przyszłorocznych obchodów
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym wielkim, historycznym
sukcesie mieli też udział mieszkańcy wsi oraz dawnych polskich Kresów. (…)
Raz jeszcze najserdeczniej Państwa pozdrawiam – w imieniu własnym oraz
wszystkich rodaków żyjących w granicach Rzeczypospolitej.”
Andrzej Duda,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
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Po mszy nastąpiło uroczyste otwarcie Dożynek, jakiego dokonał mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.
– Świętowanie dożynek jest głęboko wpisane w naszą tradycję, kulturę
i wiarę. Każdego roku dziękujemy za
to, co dostajemy od Boga i natury, bo
nie można zapomnieć, że mogłoby tego
nie być. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach kryje się nie tylko
satysfakcja z pomyślnie zakończonych
żniw i wdzięczność za zbiory, ale przede
wszystkim mozolna praca i codzienna
troska mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej tradycji. Dziękuję serdecznie solecznickim
rolnikom za trud i życzę satysfakcji z
wykonywanej pracy – mówił mer rejonu
solecznickiego Zdzisław Palewicz.
Tegoroczne Święto Plonów w Solecznikach zgromadziło liczne grono
dostojnych gości – przewodniczącego Sejmu RL Viktorasa Pranckietisa,
posła do Parlamentu Europejskiego
Waldemara Tomaszewskiego, posłów
na Sejm RL Leonarda Talmonta i Ritę
Tamaišūnienė, mera rejonu birżańskiego Valdemarasa Valkiūnasa, wicemer
rejonu trockiego Marię Pucz, dyrektora
samorządu rejonu wileńskiego Lucynę
Kotłowską, dyrektora samorządu rejonu orańskiego Alvydasa Verbickasa, JE
Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
w Wilnie Urszulę Doroszewską, JE
Ambasadora Republiki Białoruś Aleksandra Korola, JE Ambasadora Japonii
Toyoei Shigeeda, Senatora RP Artur

Warzochę, doradcę ministra nauki i
szkolnictwa wyższego RP Stanisława
Derehajłę, wiceprezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” Krzysztofa Łachmańskiego,
delegacje partnerskie samorządu rejonu solecznickiego z Polski, Niemiec i
Białorusi.
Zebranych, również po polsku, witał przewodniczący Sejmu RL Viktoras
Pranckietis, który zaznaczył, że wizyta na
Dożynkach w rejonie solecznickim, słynącym jako rejon rolniczy, jest mu szczególnie przyjemna, gdyż sam jest rolnikiem i
wie, jak wymagający jest ten trud.
– Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika.
To radość i odpoczynek po ciężkiej
pracy. Praca rolnika jak żadna inna
zależy od przyrody. Wiele jest obaw
i lęków, czy zebrane plony zrekompensują wysiłek włożony do uprawy.
Dożynki to święto gospodarzy. To wy
dbacie, żeby nam tego chleba nie brakowało i wam należy się dziś ogromny szacunek - mówił przewodniczący
Sejmu RL V. Pranckietis.
W słowach, jakie do zgromadzonych skierował poseł do Parlamentu
Europejskiego, przewodniczący AWPL
-ZChR Waldemar Tomaszewski były
przede wszystkim podziękowania dla
rolników, bo to właśnie oni są głównymi producentami żywności, a ich nieoceniona praca jest niezwykle ważna
dla nas wszystkich.
– Ogromna miłość do ziemi rodzinnej, wiara w sens pracy, szacunek
do spuścizny po rodzicach i dziadkach
powoduje, że co roku wszystko zaczyna się od początku. Dziękuję wam za
codzienny wysiłek i trud oraz życzę

(…) Dożynki są świętem dziękczynienia za dary ziemi, są również wyrazem
wdzięczności za sumienną i niestrudzoną pracę rolnika. Choć maszyny nieco
ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków, to nie zastąpią człowieka –
jego uwagi i wielkiej troski, jakimi otacza gospodarstwo, zwierzęta, pola. Rolnik
kieruje się wiedzą i doświadczeniem, by plony były jak najlepsze. Niestety, często
aura bywa niełaskawa, a zbiory nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Dlatego
do wszystkich gospodarzy kieruję życzenia sprzyjającej pogody, urodzajnych
lat, a przede wszystkim zdrowia i satysfakcji ze zbiorów. (…)
Serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku.
Marek Kuchciński,
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

dobrego urodzaju – podkreślał w swoim
przemówieniu W. Tomaszewski.
List gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
do władz i rolników rejonu solecznickiego odczytała Ambasador RP w
Wilnie Urszula Doroszewska, z kolei
pozdrowienia prezesa PiS Jarosława
Kaczyńskiego przekazała przewodniczącą Sejmowej Komisji Łączności z
Polakami za Granicą Anna Szmidt –
Rodziewicz.

Po wystąpieniach mera i gości
wszystkich czekało mnóstwo przygotowanych atrakcji: począwszy od tradycyjnych obrzędów dożynkowych,
wystaw plonów i rękodzieła, po występy artystyczne. Obrazek dożynkowy
wystawiły zespoły „Turgielanka” i „Łałymka”. Następnie na scenie wystąpił
zespół „Solczanie”.
Występy zespołów były przeplatane
nagradzaniem zwycięzców wcześniej
ogłoszonych konkursów.
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TRADYCJE
(…) Wspólnotowy charakter dożynek polega również na łączeniu rozrzuconych po całym świecie Polaków oraz osoby polskiego pochodzenia. Jakże
cieszy ta pokonująca przestrzeń i czas wierność tradycji okazywana przez polską diasporę. Tu, w Rejonie Solecznickim, troska o pielęgnowanie tożsamości
narodowej, kultywowanie wiary ojców, ojczystej mowy i obyczajów przodków
jest przysłowiowa, Bardzo jestem za to państwu wdzięczny i chciałbym jak
najserdeczniej Wam za to podziękować.
Korzystając z okazji, chciałbym życzyć obecnym tu Państwu, Mieszkańcom
Regionu Solecznickiego, a także Polakom na Litwie wielu błogosławieństw
Bożych. Niech każdy kolejny rok przynosi Wam coraz bardziej obfite plony i
coraz liczniejsze sukcesy na innych polach Waszej działalności.
Jarosław Kaczyński,
Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Ważnym momentem imprezy było
uhonorowanie najlepszych gospodarstw rolnych. W każdej gminie są
rolnicy, którzy wyróżniają się na tle innych. Dożynki to czas, kiedy można im
podziękować i wyróżnić najlepszych
gospodarzy. Tradycyjnie podczas imprezy dożynkowej zostali ogłoszeni i
nagrodzeni najlepsi rolnicy rejonu solecznickiego. Dostojny tytuł najlepszego gospodarstwa rolnego otrzymało
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gospodarstwo Wity i Rusłana Gordynieców z Janczun (gm. butrymańska).
Państwo Gordyniecowie pracują na roli
od 2001 roku, dysponują 135 ha ziemi,
na których uprawiają nie tylko zboże,
ale też jagody.
Drugie miejsce zajęło gospodarstwo
Walentyny i Zdzisława Parniawskich z
Taboryszek (gm. turgielska), uprawiających 166 ha ziemi. Na trzecim miejscu znaleźli się farmerzy z Podborza

– Marzena i Edward Prokopjowowie,
pracujący na 89 ha ziemi.
W toku imprezy zostali uhonorowani także właściciele najładniejszych
zagród rejonu solecznickiego.
Przepiękne wieńce wykonane z tegorocznych zbóż z rodzimych pól gmin
i ustawione tuż przed sceną oceniła specjalna komisja. Tradycja mówi, że niegdyś obchody dożynek rozpoczynały
się wiciem wieńca z pozostawionych na
polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny,
owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Miał on kształt wielkiej korony lub
koła i przechowywany był w stodole
do kolejnego roku, do nowego siewu.
Wykruszone z niego ziarna wsypywano
do worków z ziarnem siewnym. W tym
roku zwyciężył wieniec skonstruowany
przez mieszkańców Dajnowy. Niemniej
postarali się także mieszkańcy Jaszun,
zajmując drugie miejsce, a trzecie przyznano mieszkańcom gminy Turgiele.
Swoimi barwami, kreatywnością i
pachnącymi specjałami uczestników
Dożynek wabiły podwórka przygotowane przez 13 starostw rejonu. Każde
różniła swoista atmosfera, specyfika
gminy, atrybuty najbardziej ją charakteryzujące. To właśnie stoiska gmin
przykuwają bodajże największą uwagę gości Dożynek. Wystawy dorodnych owoców pól i sadów, zachwyty
z wykonanych kompozycji, przesmaczne specjały na suto zastawionych stołach – pozostać obojętnym
wobec tej masy fantazji i okazałości
jest po prostu nie sposób!
Kiedy jedni robią zdjęcia w podwórkach i częstują się tamtejszymi smakołykami, inni bawią się przy scenie.
Kontynuacją programu artystycznego
był występ zespołu „Žalvarinis”, który
wniósł nieco inne klimaty, prezentując
ludowe melodie w stylu folck-rockowym.
Ogromnymi brawami publiczność
witała popularny zespół „Siabry”, któremu aktywnie wtórowała jego największe przeboje „A ja lagu prylagu”,
„Alesia”, „Kupalinka” i inne.
Gwiazdą wieczoru bez wątpienia
był „Zakopower”. W koncertowym
repertuarze formacji znalazły się takie znane piosenki jak „Tak ma być”,
„Boso”, „Bóg wie gdzie”.
Publiczność nagrodziła kunszt
wykonawców i brawurowe wykonania utworów brawami na stojąco oraz
prośbą o bis.
Irena Kołosowska

SPOTKANIA TEATRALNE:
kiedy park staje się ogromną sceną
W przededniu Dożynek, 16 września br. park miejski w Solecznikach przeobraził się w ogromną
sceną teatralną. Dzięki inicjatywie pracowników Centrum Kultury tutaj miała miejsce jeszcze
jedna barwna i niezwykle interesująca impreza – Spotkania
Teatralne.

N

ajpierw Wileński Teatr Lalek
„Lėlė” wystawił spektakl muzyczny „Trzy świnki” – skierowany
do najmłodszych widzów. Wydawałoby się, stara, dobrze znana dzieciom
i dorosłym bajka nie potrafi nikogo
zaskoczyć. Tym niemniej lalkarzom
wileńskiego teatru dzięki ich kreatywności i pomysłowości udało się
rozbawić publiczność do zachwytu i
najgorętszych braw.
Następnie publiczność przeniosła
się do barwnego i żywiołowego świata
karnawału. „Korowód tańca” – taką
nazwę nosi spektakl Teatru Ulicznego
„Highlights” z Kijowa. Kolorowe kostiumy, mistrzowskie popisy na szczudłach, humor i wesołość przedstawianych scen wciągnęły publiczność do
zabawy, tworząc niepowtarzalną karnawałową atmosferę , w której dominowała muzyka flamenco, rock and
roll, pop dance, ale także ukraińska
hołubka.

Nie mniejsze wrażenie na publice
wywarł Teatr Jednej Miny z Krakowa,
który zaprezentował spektakl ognia
pt. «Vivi». Nowoczesny, energetyczny i tajemniczy spektakl ognia wypadł
szczególnie imponująco.
Punktem kulminacyjnym wieczoru
był spektakl „Wiśniowy sad” w wykonaniu Lwowskiego Akademickiego Teatru Woskresinnia. Klasyczna
i zarazem nowoczesna sztuka dzięki
mistrzowskiemu operowaniu obrazem,
intrygującej scenografii oraz wysokim
walorom sztuki aktorskiej trafiła do

serc widzów, zdobywając owacje i
głośne oklaski.
- Obserwując atmosferę imprezy, odbiór spektakli przez widzów i ich zainteresowanie, zastanawiam się nad powołaniem w Solecznikach jeszcze jednej ciekawej imprezy, jaką może być Festiwal
Spektakli Ulicznych. Cóż, zobaczymy jak
to będzie, osobiście jestem zadowolona z
imprezy i reakcji publiczności – dzieli się
wrażeniami o Spotkaniach Teatralnych
dyrektor Centrum Kultury w Solecznikach Grażyna Zabarauskaitė.
Irena Kołosowska
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Dziedzictwo kulturowe –
naszym bogactwem i obowiązkiem
Największą imprezą poświęconą dziedzictwu kulturowemu w naszym kraju są Europejskie Dni Dziedzictwa. W tym roku 25. edycja tego wydarzenia miała miejsce 15-17 września, a jej obchody odbyły
się na całej Litwie. Czym jest dziedzictwo kulturowe i jak należy o nie dbać, opowiada Erika Sudnicka,
starsza specjalistka wydziału gospodarki komunalnej administracji samorządu rejonu solecznickiego.
Powiedz, czym tak naprawdę jest
dziedzictwo kulturowe?
Dziedzictwo kulturowe to zasób wydarzeń historycznych, styli architektonicznych, wartości duchowych, wszystkich rzeczy materialnych i niematerialnych, które uznaliśmy za warte ochrony
i otrzymaliśmy „w darze” po naszych
przodkach. Dzielimy je na materialne, na
przykład budynki, dzieła sztuki, dokumenty, jak też niematerialne - tradycje,
zwyczaje, duchowe przekonania.
Pomówmy o materialnym dziedzictwie kulturowym. Jakie jest jego
znaczenie w rejonie solecznickim?
Przez dziedzictwo kulturowe
opowiadamy o historii kraju, w którym mieszkamy i jego mieszkańcach.
Dworzanie formowali kulturę elitarną.
Zostawili nam w spadku swoje dwory:
dwór w Wilkiszkach, Hornostaiszkach,
Jaszunach, Republice Pawłowskiej.
Kiedyś w naszym rejonie było ich
więcej. Mówiąc o dziedzictwie kultury mieszczańskiej cieszę się, że mamy
zachowane całe wioski, kapliczki,
drewniane kościółki.
Jednym z najbardziej unikalnych
obiektów na terenie rejonu solecznickiego są pozostałości po Republice
Pawłowskiej. Pamiętasz może, jaka
była sytuacja z tym obiektem dziesięć lat temu i co się przez ten okres
zmieniło?
Dziesięć lat temu wygląd Pawłowa naprawdę napawał zgrozą. Całe
terytorium było porośnięte krzakami.
Systemy korzeniowe drzew niszczyły mury budynków. Wśród majestatycznych budowli dawnej Republiki
Pawłowskiej widniały pozostałości po
sowieckiej fermie. W 2012 roku dzięki
staraniom samorządu rejonu solecznickiego pozyskaliśmy środki finansowe z
programu „Leader”. Terytorium Republiki Pawłowskiej było uporządkowane: wycięliśmy krzaki, wyznaczyliśmy
ścieżki, zamontowaliśmy oświetlenie.
W 2015 roku był przyjęty, zatwierdzo-
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ny i zrealizowany program restauracji
kapliczki z rzeźbą Jezusa niosącego
krzyż. Odnowiliśmy dojazd i zbudowaliśmy parking. Na tym nasze prace
nie skończyły się. Przyszykowaliśmy
projekt odnowy dawnej lodowni dworskiej. W tym roku, po długich staraniach, samorząd rejonu solecznickiego
otrzymał środki finansowe na odnowienie tego obiektu. Wartość całego
projektu – 300 000 euro. W 2017 roku
specjalną technologią wzmocniliśmy
fundament lodowni i mur, odnowiliśmy arki w piwnicy. W następnym
roku planujemy uporządkować okna
i drzwi, zamontować tymczasowy
dach. 2019 rok będzie przeznaczony
na budowę podłogi, zamontowanie
nakładek i schodów. Budynek będzie
miał trzy piętra.
Jaką funkcję będzie pełniła lodownia w przyszłości?

Planowane jest utworzenia nowego
muzeum z ekspozycją stałą.
W Republice Pawłowskiej zostało
jeszcze kilka budynków. Jaka jest ich
przyszłość?
Jak na razie nieuporządkowane
zostały ruiny dawnego pałacu – najbardziej reprezentatywnej budowli
w Pawłowie, oficyny, stajni i bramy
wjazdowej. Odrzućmy iluzje, wszystkich budynków nie odbudujemy. Nie
jest to po prostu wskazane. Republika
Pawłowska jest obiektem unikalnym
na skalę światową. Ruiny te posłużyły
tłem dla kilku zagranicznych filmów.
Po nowoczesnej odbudowie terytorium
te straci cały swój urok i unikatowość.
Zakonserwowanie tego co pozostało –
oto nasz cel.
Wróćmy do Europejskich Dni
Dziedzictwa. Czy odbywały się jakieś imprezy w rejonie solecznickim?
Organizowane przez samorząd obchody Europejskich Dni Dziedzictwa
odbyły się po raz drugi. Zorganizowaliśmy wycieczkę w okolice Dziewieniszek, gdzie krajobraz kulturowy
jest chroniony prawnie. Zwiedziliśmy
zagonową wieś Rymosze, wspięliśmy się na grodzisko w Bieczanach.
Byliśmy gośćmi u mieszkańców unikalnej, prawosławnej wspólnoty w
Mikniszkach.
Powiedz jeszcze, na czym polega
praca specjalistki do spraw dziedzictwa kulturowego?
W mojej pracy nie brakuje dynamiki. Podstawową funkcją jest monitorowanie chronionych obiektów. Cały
czas ustalam zmiany zachodzące na
tych obiektach i informuję o tym odpowiednie służby. Każdego roku składam wnioski o finansowanie naszych
projektów, przyjmuję też interesantów.
Praca jest naprawdę dynamiczna!
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Zdzisław Palewicz Jr.

Adam Mickiewicz w Solecznikach
Jedną z najbardziej znanych osób, która odwiedziła
Soleczniki, był Adam Mickiewicz (1799-1855),
poeta i wieszcz narodowy. Jak to było z wizytami
młodego Adasia w Solecznikach?

W

początkach XIX wieku Adam Mickiewicz często przemierzał trakt z Nowogródka do Wilna. W XIX wieku
w Solecznikach istniała poczta konna i listowa mieszcząca
się, wg miejscowej tradycji, w budynku zwanym jeszcze
przed II wojną światową domem Golańskiego, dziś w rejonie
budynku banku przy ulicy Wileńskiej. Podróż z Solecznik
do Wilna zajmowała 6 godzin. Następna stacja pocztowa
znajdowała się w Jaszunach. Obie leżały na szlaku Wilno –
Nowogródek, przechodzącym przez Konwaliszki, Gieranony
i Iwje. Od 1818 roku proboszczem w Solecznikach był ksiądz
Paweł Hrynaszkiewicz, siostrzeniec ks. Józefa Mickiewicza, u którego od września 1815 roku, ucząc się w Wilnie,
przebywał Adam Mickiewicz. Ksiądz Paweł był starszy od
Adama, studiował na Uniwersytecie Wileńskim, później był
prefektem przy kościele uniwersyteckim. Poetę musiały z nim
łączyć szczególne związki duchowe, czego świadectwem był
nieoczekiwany wyjazd z Wilna do Solecznik w wigilię świąt
Bożego Narodzenia 1818 roku. Młody Adaś nie zdawał sobie
sprawy, że za parę lat będzie ono dlań miało specjalne znaczenie, jako miejscowość, sąsiadująca niemal z Bolcienikami,
miejscem zamieszkania zamężnej Maryli1.
Jedną z najciekawszych osób w historii polskiej literatury
1

Leonard Podhorski-Okołów Realia mickiewiczowskie wyd. 1952

romantycznej jest Maryla Wereszczakówna, właśc. Marianna
Ewa Wereszczakówna, herbu Kościesza (ur. 24 grudnia 1799
w Tuhanowiczach, zm. 28 grudnia 1863) – szlachcianka,
ukochana Adama Mickiewicza, cioteczna siostra Ignacego
Domeyki. Właśnie po wyjściu za mąż ukochanej Maryli
oraz po śmierci matki w 1821 roku Soleczniki Wielkie
w życiu młodego poety nabierają większego znaczenia.
Podczas urlopu w lipcu 1821 roku przejeżdżając przez Soleczniki ponownie zatrzymał się u ks. Hrynaszkiewicza,
gdzie dowiedział się, że: Marylka mieszka z mężem w Bolcienikach, położonych w pobliżu Solecznik Wielkich. To
też przybywszy tam, nie omieszka zapytać księdza o bliższe
szczegóły. „Hrynaszkiewicz mówił - doniesie później o tem
J. Czeczotowi-że Puttkamer(owie) mieszkają tylko o milę…O
milę tylko! - Chodząc na szpacyer, pytałem o każdą dróżkę,
gdzie idzie, chcąc trafić na dróżkę do M. I w tę stronę choć
popatrzeć. Ale wytrzymałem pokusę jechania!
Wtedy powstał wiersz Żeglarz. Jak się okazało, Maryla w
tym czasie była u swej matki w Płużynach. Mickiewicz dotarł
w rodzinne strony, gdzie widział się z Joasią, ,,niegdyś dosyć
lubioną”, i z innemi ,,kobitami”, i spostrzegł, że już żadna z nich
nie istnieje dlań, ,,zwłaszcza tak blisko Tuhanowicz”2. Wracając
też zatrzymał się u ks. Hrynaszkiewicza, co potem zostaje przeniesione do dialogu Pustelnika z księdzem w IV części Dziadów:
Idę zdaleka, nie wiem z piekła, czyli z raju
I dążę do tegoż kraju.
Mój księże, pokaż, jeśli wiesz, drogę!
2

w
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Adam Mickiewicz w Solecznikach
W listopadzie 1821 roku Jan Antoni Czeczot pisze
do Onufrego Pietraszkiewicza: Adam bardzo źle wychodzi na swojem kochaniu. Ciągle jak w gorączce,
ciągle dusza natężona, nie daje mu spokojności życia...
Jeszcze na nieszczęście bliski pobyt od miasta sprowadza często do niego równie w kochaniu zaślepioną
kochankę. Te wizyty są to gwałtowne miotanego i tak
najżywszą namiętnością wstrząśnienia. Była teraz po
moim wyjeździe. Mąż wyszedł na posiedzenie wspierających niedostatnich uczniów; Adam, korzystając z
okoliczności, poszedł do niej, siedział z godzinę, ale
nie pamięta, jak siedział i co się z nim działo. Darowała mu pierścień, a przecież ledwie się wtedy o tem
dowiedział, kiedy powróciwszy od niej, padł na łóżko,
zasnął i we śnie przyśnił, że mu pierścień darowała;
zerwał się ze snu i wówczas pierścień zobaczył, sam
nie wierząc oczom swoim i myśląc, że to marzenie.
Taka to wygórowana miłość!
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Miało to się wydarzyć 2 listopada 1821 roku. W tym
dniu też mieli tzn. małżonkowie Puttkamerowie i Mickiewicz wspólnie udać się na obchód dziadów na jeden z
okolicznych cmentarzy, a miejscem tym miał być cmentarz
w Solecznikach Wielkich.
Pobyty w Solecznikach miały być inspiracją do przygotowania i wydrukowania przez Filomatów Instrukcji
do układania opisu parafii N. w powiecie N. gubernji
N. Przeszłość Solecznik, ta najwcześniejsza, z czasów
najazdów krzyżackich, stała się dla poety inspiracją do
napisania „Grażyny”.
To wszystko graniczy z prawdą historyczną i legendami, to też domysły i przypuszczenia, ale Mickiewicz
pozostał w Solecznikach na zawsze.
Dziś pomnik naszego Wieszcza stoi w centrum Solecznik: „Miej serce i patrzaj w serce!”
Przygotował
Mieczysław Machulak
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