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SPIS TREŚCI

zas pędzi w zawrotnym tempie. Niedawno pisaliśmy o schyłku lata, a już
oddajemy do Państwa uwagi listopadowy numer „Solecznik”. Mimo że
przed nami cały Adwent, to praktycznie od miesiąca można obserwować
sukcesywny start sezonu świątecznego. Przed sklepami stoją choinki, witryny
sklepowe ewidentnie epatują nadmiarem charakterystycznych ozdób. Trochę to
denerwujące, nie sądzicie? Na nic zdały się moje dyskusje ze znajomymi na temat
przedwczesnego świętowania. „Tak mało mamy radości w życiu! Dzieci czekają
Świąt. Co w tym złego?” – słyszałam odpowiedź na swoje „marudzenia” na temat
pojawienia się w domu choinki w końcu listopada. Może jestem staroświecka
(data w metryce jest nie po mojej stronie ;) ), ale patrząc na te wszystkie „dżyngełbensy” zaczynam myśleć, że niektórzy w ostatnich dniach grudnia z czystym
sumieniem mogą zacząć malować jajka. Ci, dla których to taka fikuśna kolorowa
procedura. Tak jak ustawienie choinki przed Adwentem.
Nasz listopadowy numer otwiera wywiad z Beatą Pietkiewicz, pełniącą kilka
funkcji, w tym też redaktora naszego miesięcznika. Jak godzi te wszystkie prace,
można przeczytać w wywiadzie, ale odpowiedź na powyższe pytanie podam wam
już teraz – trzeba lubić to, co się robi.
W listopadzie, jak najbardziej czujemy swoją przynależność do narodu polskiego. Tak, dzieje się to za sprawą
Święta Niepodległości Polski, i może za rzadko niż to wypadałoby czynić, ale po to też są specjalne dni w kalendarzu, żeby świadomości bycia Polakiem zaznać w sposób szczególny. 11 listopada, to dzień, kiedy czujemy się jedną
wielką wspólnotą, silną i widoczną. Na ile – o tym w relacjach z imprez z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, jak również z konferencji, dotyczącej ujednoliconego programu nauczania języka państwowego.
W tym numerze mamy trzy artykuły o osobach promujących nasz rejon. Ś.p. Zygmunt Śliżewski – zasłużony
trener, osoba wielce szanowana, którego imieniem nazwano turniej tenisa stołowego, imprezę renomowaną, gromadzącą młodocianych pingpongistów z różnych krajów. Agata Dorodko – o której głośno było w ciągu kilku ostatnich
tygodni, która potwierdziła, że najpiękniejszych i najmądrzejszych dziewczyn najwięcej jest w rejonie solecznickim.
Ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski – założyciel Republiki Pawłowskiej, którego imię i dzieło nawet po 190. latach
jego śmierci sprowadza do rejonu solecznickiego rzesze turystów z całego świata.
Miłej lektury!
Irena Kołosowska
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WYWIAD

Beata Pietkiewicz:
„Potrzebujemy liderów lokalnych”
Wywiad z Beatą Pietkiewicz, zastępcą dyrektora administracji samorządu rejonu solecznickiego,
wiceprezesem Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie.
Od 5 lat jest Pani wiceprezesem
Solecznickiego Oddziału Rejonowego
Związku Polaków na Litwie, od 2 i
pół - wicedyrektorem administracji
samorządu, przez ostatnie dwa lata
pełniła Pani obowiązki przewodniczącej Młodzieżowej Rady Rejonu
Solecznickiego. Która z tych ról najbardziej Pani odpowiada i dlaczego?
Każda z tych ról jest ważna, ponieważ każda zakłada pracę z ludźmi i
pracę w zespole. Praca w administracji polega na wcielaniu w życie przyjętych uchwał i prawa, podejmowaniu
czasem bardzo niełatwych decyzji.
Praca społeczna w Solecznickim Oddziale Rejonowym ZPL - to pomoc w
organizacji imprez dla wszystkich
Polaków, zamieszkujących rejon, jak
również realizacja innych projektów, których celem jest pielęgnowanie polskości i polskich tradycji. Z
kolei praca w Radzie Młodzieżowej
była pracą najbardziej twórczą, bo
trzeba było stworzyć zgrany zespół,
trzeba było wyodrębnić problemy
młodzieży, ale też zachęcić ją do
bardziej aktywnego udziału w życiu publicznym. Czy wszystko się
udało? Nie wszystko, ale pomimo to
w ciągu tych dwóch lat wcieliliśmy w
życie kilka dobrych pomysłów, które,
sądzę, powoli zmieniają też pogląd i
młodzieży, i na młodzież.
Jakie to były pomysły?
Przede wszystkim nagradzanie ludzi młodych za to, że w jakichś dziedzinach się starają, że poświęcają czas
swoim hobby, że mają różnorodne pasje i - najważniejsze - cele, które chcą
osiągnąć. Moim zdaniem, otrzymanie
takiej nagrody jest niejako potwierdzeniem, że kroczą właściwą drogą.
Najbardziej cieszy mnie fakt, że jako
komisja nie mylimy się w swoich wyborach. Nasz Najlepszy Uczeń – 2015,
Daniel Rogoża, w tym samym roku
został jednym z najlepszych uczniów
na Litwie, Najlepsza Uczennica – 2015,

Wiktoria Ašmankevičiūtė, zadebiutowała jako pisarka, a Artystka Roku
– 2015, Virginija Kuklytė, już po raz
trzeci organizując obóz dla młodych
aktorów udowodniła, że ma nie tylko
talent aktorski, ale i ogromną potrzebę
dzielenia się nim z innymi.
Poza tym jako Rada Młodzieżowa
zorganizowaliśmy imprezę pod hasłem
„My!”, na którą zaprosiliśmy znanych
i młodych przedsiębiorców z rejonu
albo urodzonych w rejonie po to, by
każda młoda osoba wiedziała, że można
prawie wszystko, jeśli się bardzo chce.
Tylko że młodzież, mimo to, i
tak wybiera emigrację bądź większe miasta…
Młodzież musi poznawać świat,

zdobywać doświadczenie i wiedzę. Niekoniecznie potem ta wiedza i doświadczenie odpowiada miejscu, w jakim się
urodzili, dlatego młodzi ludzie często
wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. To jest problem na szerszą
skalę. Wiele regionów przygranicznych
boryka się z podobnymi problemami:
z brakiem pracy, możliwości, z niską
jakością życia. Problem rozwiązałyby
nowe miejsca pracy, ale przyciąganie
inwestycji nie zależy tylko od samorządu, ale też od samego inwestora i
od intencji rządu, który te inwestycje
skierowuje do regionów. Inwestor ma
wolną wolę wyboru miejsca inwestycji,
pilnuje swoich interesów. Myślę, że o
wiele bardziej niż wieczne czekanie
na inwestora do rozwoju regionów
Listopad 2017
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przyczyniłby się jakikolwiek rządowy
program rozwoju małego biznesu bądź
„pierwszego biznesu” - bez zbędnej
biurokracji, z ulgami podatkowymi, z
minimalnymi odsetkami pożyczki. W
tym wypadku oferowanie dobrej wędki
dla obywatela, by sam łowił rybę, opłacałoby się o wiele bardziej.
Mimo tych skomplikowanych problemów, młodzi ludzi zostają i wiążą dalsze plany życiowe z miejscem
urodzenia, budują tu domy, znajdują
zatrudnienie lub sami je sobie stwarzają, prowadzą dzieci do przedszkoli
i szkół, do których uczęszczali sami
i to właśnie jest piękne, wartościowe
i - nie obawiam się tego słowa - patriotyczne.
Podobnie jak Pani?
Jestem i dobrym, i złym przykładem. Dobrym, bo wróciłam po studiach w Warszawie do rodzinnej wsi.
Było naprawdę trudno i nadal jest, ale

pracuję na rzecz rejonu, wychowuję
dzieci, dokształcam się i snuję plany
na przyszłość. Nie planowałam zostać
w Polsce ze względu na zobowiązania
rodzinne. Złym, bo cały czas się zastanawiam, co by było, gdybym jednak
została. Może miałabym pracę, która
w stu procentach odpowiadałaby moim
zainteresowaniom i umiejętnościom?
Może miałabym życie, o jakim zawsze
marzyłam? Nie narzekam, ale czasem
się zastanawiam, czy na pewno zrobiłam dobry wybór.
Jak Pani sądzi, z czego to wynika?
Można coś zmienić?
Kiedyś myślałam, że moje pokolenie coś zmieni. Chyba każde pokolenie tak myśli, póki się nie natknie na
trudności dnia codziennego: na brak
pracy, mieszkania, choroby, jakieś
niepowodzenia życiowe, ale ciągle
jeszcze mam nadzieję, że zmienimy
ten świat na lepszy. Odpowiadając

na Pani pytanie, z pewnością można
to zmienić, tylko może nie tak szybko, jak by się chciało. Zauważam, że
ciągle żyją w naszym społeczeństwie
pewnego rodzaju sentymenty, które
nie pozwalają iść do przodu i rozwijać
się jako społeczeństwo obywatelskie,
odpowiedzialne za samych siebie i za
tych, których wybiera. Moim zdaniem,
aby to zmienić potrzebujemy doświadczonych, mądrych, wykształconych
(młodych też!) liderów nie tylko u
steru władzy centralnej, ale też czy
to w Podborzu, czy w Ejszyszkach,
czy w każdym innych miejscu naszego rejonu. Bez liderów lokalnych nie
pociągniemy ani spraw politycznych,
ani społecznych, tak bardzo ważnych
dla istnienia polskości w tym regionie,
ani obywatelskich.

Prezentacja książki o obrazie
Matki Bożej Ostrobramskiej
17 listopada br. w auli administracji samorządu rejonu solecznickiego
odbyła się prezentacja książki „Maryja z Ostrej Bramy. Strażniczka
polskich Kresów.” autorstwa księdza Jarosława Wąsowicza z Polski.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Irena Kołosowska

70-stronicowe wydanie przedstawia historię, kult i cuda związane z
obrazem Matki Bożej z Ostrej Bramy,
ze szczególnym uwzględnieniem koronacji tego cudownego wizerunku
w 1927 r., podczas którego obecni
byli najwyżsi dostojnicy kościelni i
państwowi, z marszałkiem Józefem
Piłsudskim na czele.
– Jest mi niezmiernie miło zaprezentować swoją książkę właśnie w
Solecznikach. Cieszę się, widząc tak

duże grono osób zainteresowanych,
choć, przyznam, nie dziwi mnie ten
fakt, gdyż na tych terenach obraz Matki
Bożej Ostrobramskiej jest szczególnie
czczony. W tym roku przeżywaliśmy
90-lecie koronacji obrazu Matki Bożej
Ostrobramskiej. Uważam, że historię
tego zdarzenia warto przywołać, gdyż
było to jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych dwudziestolecia międzywojennego – powiedział podczas
prezentacji albumu ks. J. Wąsowicz.

Przywiezione przez księdza kilkadziesiąt egzemplarzy albumu rozeszły
się w oka mgnieniu.
Irena Kołosowska

Przedstawiciele rejonu złożyli wieńce na Rossie
Delegacja samorządu rejonu solecznickiego w składzie: mer rejonu
Zdzisław Palewicz, wicemer rejonu
Jadwiga Sinkiewicz i dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak 11 listopada
br. złożyła wieniec przy Mauzoleum
Matki i Serca Syna na Cmentarzu na
wileńskiej Rossie.
Hołd marszałkowi oddali przedstawiciele polskiej ambasady, polskich
organizacji społecznych oraz polskich
szkół na Litwie. Wśród delegacji składających wieńce byli również przedstawiciele placówek oświatowych rejonu solecznickiego oraz Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”.

Soleczniki

4

Listopad 2017

Soleczniki

5

PAMIĘĆ

PAMIĘĆ

Obchody Niepodległości Polski
w Solecznikach

„Sztuką jest umierać dla Ojczyzny,
ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”
kard. Stefan Wyszyński

11 listopada obchodzimy święto upamiętniające rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości. W sobotę, 11 listopada, w Gimnazjum
im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach we wspólnym organizowanym
przez Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie
celebrowaniu tego wydarzenia uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych, zaproszeni goście, społeczność rejonu.

Z

ebranych na sali przywitał mer
rejonu solecznickiego, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego
ZPL Zdzisław Palewicz.
– Witam na tej znamiennej uroczystości. Jest to święto wszystkich Polaków – święto największe i najważniejsze. 11 listopada 1918 roku Polska, dzięki swojemu bohaterstwu, wytrwałości i
nieugiętości, zdobyła wolność i niepodległość. Święto to ustanowiono w 1937
roku, 80 lat temu. Łączy ono wszystkich
Polaków na świecie – wszystkie ponad
60 milionów. Również nas, tu na Ziemi
Solecznickiej. Dzisiaj jednoczymy się w
dumie za naszych bohaterów, jak i cały
naród. W ostatnich latach poczyniliśmy
wiele kroków w pielęgnowaniu miejsc
pamięci narodowej. Niedawno koło
Podborza razem z Instytutem Pamięci
Narodowej dokonaliśmy ekshumacji
zwłok żołnierzy Armii Krajowej. W lesie
z mogiły, na którym stał krzyż z napisem
„Kapral ps. Grzybek. Polak za Polskę”,
wydobyliśmy szczątki żołnierza i orzeł-
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ka z jego czapki, postrzelonego kulą.
Grzybek, czyli Edward Buczek, zginął
postrzałem w głowę przez snajpera niemieckiego. Mam dziś tego orzełka, który
jakże znamiennie symbolizuje wszystkich rodaków, poległych za niepodległość Polski. W Święto Niepodległości
miejmy świadomość, że doceniając całe
nasze dziedzictwo narodowe, musimy
nie zapominać, iż naszym obowiązkiem
jest tą całą skarbnicę wzbogacać – swoją
praca, nauką, aktywną działalnością. Bo
jest to nam zadane przez pokolenia, o
których dzisiaj wspominamy. Ze Świętem Niepodległości! – powiedział mer
rejonu solecznickiego, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL
Zdzisław Palewicz.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycił zastępca dyrektora Instytutu
Polskiego, I Radca Ambasady RP w
Wilnie Paweł Krupka, który skierował
do przybyłych krótkie przemówienie i
pozdrowienia z okazji Święta Niepodległości.

Kolejnym punktem programu był
koncert zespołu „Piramidy” z Polski,
który przedstawił swój autorski projekt
„Mickiewicz Unplugged”, zawierający teksty Adama Mickiewicza z muzyką solisty zespołu Piotra Kajetana
Matczuka, które zostały tak dobrane,
by zabrzmieć bardzo współcześnie.
Solecznicka publiczność usłyszała
kilkanaście najbardziej znanych wierszy Adama Mickiewicza, jak np. „Do
M***”, „Precz z moich oczu”, „Romantyczność”, „Nieznajomej – dalekiej”, „Zaloty”, „Stepy akermańskie”,
„Pchła i rabin” i wiele innych, a całość
uzupełniły dwa utwory Cypriana Kamila Norwida i Juliusza Słowackiego
- „Tęskno mi Panie” i „Testament”.
Nastrojowy program koncertowy
zakończył się brawami, bisem i podpisywaniem płyt zespołu.
Irena Kołosowska

11 listopada – Narodowe Święto
Niepodległości – to święto ogólnonarodowe, łączące wszystkich Polaków, niezależnie od ich miejsca
zamieszkania czy kultywowanych
poglądów. Obchody tego ważnego
dla każdego Polaka wydarzenia
miały miejsce również w wielu
miejscowościach rejonu solecznickiego. Okazjonalne uroczystości
zostały organizowane przez placówki kultury i oświaty, jak też
koła Związku Polaków na Litwie.
10 listopada, w przededniu Narodowego Święta Niepodległości Polski,
okolicznościowa uroczystość odbyła
się w Uniwersalnym Wielofunkcyjnym Centrum w Janczunach. Patriotyczne melodie, wiersze, stroje
niosły ze sobą treść tych ważnych dla
każdego Polaka symboli i wartości
narodowych. Każdy artysta - i mały,
i duży - pragnął przekazać dla zebranych to, co w jego sercu najlepsze,
najmilsze, najcenniejsze.
Koncert patriotyczny przedstawili
uczniowie Gimnazjum im. A. Krepsztul
w Butrymańcach pod kierownictwem
wychowawczyni Krystyny Wojtkiewicz, wychowankowie przedszkola
UWC w Janczunach oraz młodzież
działająca przy Sali Imprez w Janczunach pod kierownictwem choreografa
Justyny Prowłockiej.
12 listopada uroczystość z okazji
99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się w sali
starostwa w Ejszyszkach. Uroczysta
akademia rozpoczęła się od przedstawienia historii wydarzeń dotyczących
11 listopada. Program patriotyczno
– muzyczny przygotowali uczniowie Gimnazjum w Ejszyszkach pod
kierownictwem polonistki Wacławy
Iwanowskiej. Szczególne wrażenie na
publiczność wywarła piękna recytacja
wierszy przez dzieci i młodzież. Po uroczystym wstępie słowo zabrał starosta
gminy ejszyskiej, prezes Ejszyskiego Koła Związku Polaków na Litwie
Mirosław Bogdziun, który pozdrowił

wszystkich z tak ważnym dla każdego
Polaka świętem.
Drugą część uroczystości wzbogacił
zespół wokalny, działający przy Centrum Kultury w Solecznikach „Art of
Music”. Uczestnicy uroczystości mogli
przyłączyć się do wspólnego śpiewania
utworów, które w różnych okresach towarzyszyły naszym rodakom w drodze
do wolności – „Biały Krzyż”, „Mury”,
„Świat się nie kończy”.
Uroczystość z okazji Święta Niepodległości odbyła się również w
Gierwiszkach. Zebraną społeczność
gminy pozdrowił starosta Walerijus
Iwaszka. Na program artystyczny im-

prezy złożył się występ zespołu pieśni
i tańca „Ejszyszczanie”.
12 listopada obchody ważnego dla
polskiej społeczności wydarzenia miały
miejsce w Dziewieniszkach. Publiczność witały wicemer rejonu Jadwiga
Sinkiewicz, prezes koła ZPL w Dziewieniszkach Danuta Sobol oraz kierowniczka Sali Imprez w Dziewieniszkach
Teresa Płotnikowa. Okolicznościowy
program koncertowy przygotowali
uczniowie Gimnazjum im. A. Mickiewicza. Z gościnnym występem przybył
też zespół „Turgielanka”. Artyści nie
tylko śpiewali i tańczyli, ale wciągnęli
do zabawy widzów.
Listopad 2017
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W konferencji o programie
jednolitego nauczania języka litewskiego
– przedstawiciele Solecznik

20 listopada br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się
konferencja pt. „Ujednolicony
program nauczania języka państwowego w szkołach mniejszości narodowych na Litwie” zorganizowana przez Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie. W
konferencji wzięli udział również
przedstawiciele rejonu solecznickiego.

N

owy rok szkolny 2017/2018
został oznakowany nowościami – w szkołach mniejszości narodowych rozpoczęto nauczanie języka
litewskiego według ujednoliconego
programu. O nieprzygotowaniu programu, braku podręczników, pomocy
metodycznych dla lituanistów, innych
niedociągnięciach i problemach wynikających z niedopracowanego programu mówiło się wiele. Konferencja
jeszcze raz zaakcentowała i wyłuszczyła podstawowe jego kwestie. Ce-
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lem spotkania było także wypracowanie wspólnej strategii działania w
zaistniałej sytuacji.
– Dzisiaj chcemy przedstawić
Państwu zdanie rodziców, jak nam
wychodzi uczyć i wbijać wiedzę w
cudzysłowie „pałeczką” oraz przedstawić sytuację naszych niestrudzenych lituanistów, którzy dają z siebie
200 proc. normy, aby nauczyć nasze dzieci języka państwowego na
podstawie takiego programu, który
jest, chociaż bez metodyki, bez jakichkolwiek narzędzi muszą sobie, w
sumie, radzić sami. Na koniec konferencji będzie dyskusja. Więc bardzo
się cieszę, że tak liczne delegacje z
instytucji państwowych są tu dzisiaj razem z nami, żeby wysłuchali i
usłyszeli nas – zagajając konferencję
powiedziała Renata Cytacka, główna
organizatorka konferencji, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu
Solecznickiego.
Swoimi doświadczeniami jako ro-

chciałabym mówić o tym, że ujednolicone nauczanie języka litewskiego
jest złe, tylko o tym, że proponowany
model jest niejakościowy i skierowany
wyłącznie na ilość. Jest on uciążliwy, a
przecież nauka musi sprawiać radość.
Na przygotowanie się do lekcji litewskiego mój syn drugoklasista musi poświęcić prawie cały wieczór. A gdzie
czas na pozostałe przedmioty? Nie
należy wymagać od ośmiolatka znajomości języka polskiego jak od jego
rówieśnika z rodziny litewskiej, bo ich
znajomość języka litewskiego na danym etapie bardzo się różni, chociażby
dlatego, że moje dzieci rano mówią
„Dzień dobry”, a nie „Labas rytas” –
argumentowała I. Suchocka.
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz
Szkolna“ Józef Kwiatkowski przedstawił referat pt. ,,Propozycje rozwiązań
w kontekście egzaminu maturalnego
z języka litewskiego”, który przytoczył wyniki badań dr Lorety Vilkienė z
Uniwersytetu Wileńskiego. Badania te
pokazały, że od 2013 roku w szkołach
mniejszości narodowych liczba osób,

które nie zdały egzaminu maturalnego z
języka litewskiego, gwałtownie rośnie,
osiągając w roku 2017 poziom prawie
20 proc. Zdaniem Józefa Kwiatkowskiego, jedynym wyjściem z sytuacji
jest utworzenie oddzielnych programów nauczania dla szkół mniejszości
narodowych.
Z kolei dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej Rejonu Wileńskiego Roman Juchniewicz podzielił
się danymi badań, przeprowadzonych
przez kierowaną przez niego placówkę,
świadczącymi, że, zdaniem rodziców,
71 proc. uczniów klas początkowych
ma problemy z nauczaniem i stanem
emocjonalnym, 74 proc. ankietowanych rodziców uważa, że program
nauczania języka litewskiego nie odpowiada możliwościom dzieci lub odpowiada tylko częściowo.
W toku konferencji swoje opinie na
temat nauczania języka litewskiego w
szkołach polskich przedstawili także
lituaniści, którzy podkreślili kwestię
braku podręczników, pomocy metodycznych, dlatego głównie tego rodzaju
spostrzeżenia kierowali pod adresem

obecnych na konferencji przedstawicieli Ministerstwa Oświaty i Nauki RL.
– Serdecznie dziękuje za zaproszenie
na konferencję. Naprawdę pożytecznie,
ważnie i ciekawie jest usłyszeć Państwa
opinie na temat problemów i wyzwań,
jakie napotykają uczniowie, nauczyciele, rodzice. Mam nadzieję, że wszystkie
te opinie i zastrzeżenia zostaną spisane i
przekazane do ministerstwa. Wierzę, że
wspólnymi siłami znajdziemy sposoby
na najlepsze i najbardziej efektywne rozwiązanie danych problemów – powiedział doradca ministra oświaty i nauki
Arminas Varanauskas.
W konferencji uczestniczyli m.in.
przedstawiciele Ministerstwa Oświaty i
Nauki, Litewskiego Narodowego Centrum Egzaminacyjnego, Ambasady RP
w Wilnie, władze samorządowe, w tym
mer rejonu solecznickiego Zdzisław
Palewicz i kierownik wydziału oświaty
i sportu administracji samorządu rejonu
solecznickiego Regina Markiewicz.
Konferencję zakończyła dyskusja
pomiędzy uczestnikami.
Przygotowała Irena Kołosowska

dziców podzielili się m. in. Jarosław
Pieszko z Jaszun i Inesa Suchocka z
Małych Solecznik.
– W domu mówimy po polsku,
więc język litewski jest językiem, który
dziecko dopiero poznaje. Chciałbym
tutaj mocno zaznaczyć, że bardzo
chcemy, aby nasze dziecko znało język
litewski przedstawić jak najlepszym
stopniu. Niestety, mam wrażenie, że
obecny program nauczania języka litewskiego ma na celu naukę utrudnić
i zniechęcić dziecko, nie zaś ułatwić
naukę i rzeczywiście nauczyć tego języka – mówił J. Pieszko.
Opinię prelegenta kontynuowała
Inesa Suchocka, która zaznaczyła, że
jako lituanistka z zawodu może oceniać
sytuację z dwóch pozycji – i matki, i
nauczyciela.
– Pokolenie moich dzieci to dzieci
bardzo zdolne i chłonne i nie należy
myśleć, że czegoś nie potrafią. Potrafią. Tymczasem potrzeba im wskazania
odpowiedniej drogi. Dlatego dzisiaj nie
Listopad 2017
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Państwowa reforma
jako test na dobroć
ludzkich serc
Litewskie samorządy przystąpiły do realizacji rządowej reformy
domów dziecka. Do 2020 roku rządowy plan zakłada likwidację
wszystkich obecnie działających w kraju domów dziecka. Dla ich
wychowanków mają być znalezieni opiekunowie bądź stworzone
domy wspólnotowe. Rządowa reforma nie może ominąć także Solecznickiego Domu Opieki nad Dziećmi, często nazywanego po
prostu Domem Dziecka.

S

olecznicki Dom Opieki nad Dziećmi
jest samorządową placówką opiekuńczo-wychowawczą, prowadzącą działalność od jesieni 1995 roku.
Potrzebę założenia Domu wymusiło
samo życie. W wyniku pogarszającej
się sytuacji społeczno-ekonomicznej w
połowie lat 90. w rejonie wzrosła liczba rodzin, gdzie dzieci żyły nie tylko
na skraju nędzy, ale też były pozbawione rodzicielskiego ciepła i uwagi.
Działająca w rejonie Służba Ochrony
Praw Dziecka z uwagi na brak w rejonie solecznickim placówki opiekuńczej zmuszona była kierować dzieci
do innych regionów Litwy. Zważywszy fakt, że dzieci wychowywane są
daleko od rodzin, 13 lipca 1995 roku
Rada samorządu rejonu solecznickiego
podjęła decyzję o założeniu w Solecznikach Domu Dziecka. Pomieszczenie dla nowej placówki samorządowej
zostało wydzierżawione w Solecznickiej Szkole Specjalnej, znajdującej się
wówczas w gestii administracji powiatu
wileńskiego. Po likwidacji administracji powiatu, budynek przeszedł w ręce
samorządu solecznickiego.
W ciągu 22 lat działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej pod jej
dachem mieszkało ponad tysiąc dzieci.
Znalazły one tu spokojny byt i ciepło
ludzkich serc. Na dzień dzisiejszy w
Domu Dziecka mieszka 38 dzieci w
wieku od 3 miesięcy do 18 lat.
– Nie tak dawno do nas został
skierowany 3-miesięczny chłopczyk.
Opiekujemy się nim jak prawdziwe
mamy. Wszystko odbywa się w ścisłej współpracy z lekarzami Solecznickiej Przychodni Zdrowia, którzy
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sprawiają nad nim nadzór medyczny
– mówi Oksana Obłoczyńska, dyrektor Solecznickiego Domu Opieki nad
Dziećmi.
Rodzice większości mieszkających obecnie w placówce dzieci są
pozbawieni praw rodzicielskich. U
pozostałych dzieci nadal istnieje szansa powrotu do rodziny biologicznej,
o ile rodzice zmienią swój stosunek
do życia i wykonywania obowiązków
rodzicielskich.
W tym roku troje dzieci znalazło
rodziny opiekuńcze. Jedno po krótkim
czasie zostało nawet adoptowane. Niestety, nie każde dziecko ma szczęście
znaleźć nową rodzinę. Wymagania
kandydatów do opiekuństwa czasem są
zbliżone do żądań wybrednego klienta
w sklepie spożywczym, który uważnie
sprawdza datę ważności towaru, skład
produktów, z których był zrobiony, kraj
produkcji, markę towarową itd.
Coś podobnego dzieje się czasami
i z wyborem dzieci do opiekuństwa.
Ktoś chce dziewczynkę, bo ma już
własną córkę, komuś wiek dziecka nie
pasuje, dla kogoś dziecko za otyłe, dla
kogoś za szczupłe. Mówiąc czarnym
angielskim humorem – kandydaci do
adopcji czasami mylą dom dziecka
ze sklepem.
– Kandydaci do opiekuństwa muszą zdawać sobie sprawę z tego, że w
takich domach jak nasz, nie ma dzieci
z łatwym losem. Mimo małego wieku
już przeżyli wiele smutnych, a czasami
i strasznych chwil, co nie mogło nie
wpłynąć na ich charaktery. Nie znały
one ciepła rodzinnego w jego prawdziwym znaczeniu, dlatego przyszli

opiekunowie muszą być świadomi,
że podejmują się wielkiego wyzwania
– mówi dyrektor Domu Dziecka w
Solecznikach Oksana Obłoczyńska.
Dyrektor ze smutkiem wspomina
wypadek, kiedy jedna z mieszkanek
rejonu solecznickiego podjęła się czasowej opieki nad jednym z wychowanków domu dziecka. Zabierała dziecko
dwa razy na weekendy do domu, trzeciego weekendu nie przyjechała. Nie
przyjeżdża do dzisiaj... Załamane i nieszczęśliwe dziecko otrzymało kolejny
cios życiowy. Na szczęście, znacznie
więcej jest przykładów sumiennego
wykonywania obowiązków czasowego opiekuństwa.
– Na dzień dzisiejszy mamy dwunastu tak zwanych opiekunów weekendowych, którzy nie tylko sumiennie, ale i z sercem wykonują podjęte
przez siebie obowiązki. Dzieciaki
zawsze czekają na ich przyjazd i po
powrocie do placówki godzinami
opowiadają sobie nawzajem o tym, co
robiły podczas wolnych dni – mówi
O. Obłoczyńska.
W celu zachęcenia mieszkańców do
udziału w programie reformowania domów dziecka, rząd zastosował pomoc
finansową dla przyszłych opiekunów.
Od 1 stycznia br. w życie weszły zmiany w prawie obywatelskim, zgodnie z
którym na jedno dziecko dla rodziny
zastępczej państwo miesięcznie wypłaca 304 euro, dodatkowo 76 euro ze
swego budżetu jest gotowy wypłacać
samorząd rejonu solecznickiego. W
celu udziału w programie państwowym i otrzymania wsparcia finansowego opiekun powinien zarejestrować

się jako przedsiębiorca indywidualny
na zasadzie pracownika socjalnego.
Opiekun, rodzina zastępcza, zostanie
zabezpieczona należnymi gwarancjami socjalnymi. Chętni podjąć się
opieki muszą przejść także specjalny
kurs szkoleniowy z zakresu pedagogiki
dziecięcej oraz psychologii.
Reforma państwowa zakłada, że
dzieci, które nie znajdą opiekunów,
zamieszkają w domach wspólnotowych. Myśl rozsądna, ponieważ nie
tylko w rejonie solecznickim, ale też w
całym kraju chętnych do adopcji dzieci
nie jest zbyt wielu. Właśnie dlatego
mają być tworzone domy wspólnotowe
dla obecnych wychowanków domów
dziecka. W takich domach ma mieszkać
do 6-8 dzieci. Zakłada się, że dzieci
będą mieszkać w przyjaznym dla nich
środowisku, uczyć się samodzielnego
życia. Opiekę nad nimi będą sprawować pracownicy socjalni z pomocnika-

mi. Niedawno samorząd solecznicki już
nabył w Solecznikach jeden dom, który
w przyszłości zagospodaruje grupa wychowanków domu dziecka.
– Dom został nabyty ze środków
budżetowych samorządu solecznickiego, obecnie trwają w nim prace
remontowe. W planach samorządu
rejonu solecznickiego jest nabycie kolejnych trzech domów do 2019 roku.
Te plany mogłyby pokrzyżować się,
gdyby dzieci znalazły się w rodzinach
zastępczych. To byłoby najlepszym
wynikiem realizacji reformy państwowej – mówi Regina Sokołowicz,
kierownik wydziału ochrony zdrowia
i opieki społecznej administracji samorządu rejonu solecznickiego.
Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych/
opiekunów w rejonie solecznickim
rozpoczęły się w październiku i będą
trwały do końca grudnia. Szkolenie dla

kandydatów na opiekunów obejmuje
sesje grupowe oraz indywidualne spotkania z trenerami i wizyty domowe.
Uczestnicy programu uczą się patrzeć
na świat oczami dziecka, by zrozumieć
jego uczucia i emocje. Na wszystkich
etapach przygotowania kandydatów do
pełnienia roli opiekunów mówi się o
zapewnieniu dziecku, które doświadczyło różnych kryzysów w rodzinie,
bezpiecznych i prawidłowych warunków do rozwoju.
Podjęcie się opieki nad skrzywdzonymi przez los dziećmi jest doskonałą
okazją do podzielenia się dobrem z
innymi. Aby zgłosić swoją gotowość
pomocy takim dzieciom, zapraszamy
do korzystania z konsultacji. Specjaliści wydziału ochrony praw dziecka
administracji samorządu odpowiedzą
na wszystkie pytania.
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W dn. 3-5 listopada br. w Solecznikach odbył się XI Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego
pamięci trenera Zygmunta Śliżewskiego. Wychowanek Akademii Wychowania Fizycznego
w Kownie był społecznikiem z
krwi i kości. Powołał do życia
klub sportowy Polaków na Litwie
„Polonia”, organizował Letnie i
Zimowe Igrzyska Polaków na Litwie, zloty turystyczne, zawody
i turnieje, łącznie z Igrzyskami
Polonijnymi w Macierzy, lecz
prawdziwą pasją, którą przez 30
lat rozwijał Zygmunt Śliżewski,
było wtajemniczanie młodzieży
solecznickiej w arkana tenisa
stołowego. 20 października
2005 roku Ojciec Niebieski powołał go do swego Królestwa.

P

o rozmowie z przyjaciółmi Z. Śliżewskiego, trenerami tenisa stołowego,
jak też prezesem klubu sportowego „Relax” Marianem Titko i zastępcą kierownika wydziału oświaty i sportu Walerym
Koczanem, były uczeń Z. Śliżewskiego
Wiktor Frizel postanowił zorganizować
pierwszy turniej jego pamięci.
– Wiedząc, że w całej Litwie orga-
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Kontynuowanie dzieła życia.
Turniej tenisa stołowego
pamięci trenera Zygmunta
Śliżewskiego w Solecznikach
nizowane są turnieje pamięci wybitnych trenerów, jak np. Ratkiewicza w
Ejszyszkach, postanowiliśmy zorganizować taki turniej w Solecznikach.
Tradycyjnie w turnieju biorą udział
zawodnicy z pięciu – sześciu krajów:
z krajów bałtyckich, Ukrainy, Białorusi, Rosji, również z Polski, którzy
osobiście znali Nauczyciela i Mistrza.
Czas nieubłagalnie ucieka i przyjeżdżająca młodzież Trenera znać osobiście
już nie może, dlatego prosimy naszych
przyjaciół z zagranicy, by o tym wielkim
człowieku, który zapoczątkował tenis
stołowy na ziemi solecznickiej, opowiadali i przybliżali jego sylwetkę – mówi
kontynuator dzieła Śliżewskiego, jego
uczeń Wiktor Frizel.

Liczba uczestników, którzy biorą udział w zawodach, wynosi około
200 osób. W tym roku w turnieju brali
udział pingpongiści z czterech krajów:
Łotwy, Polski, Ukrainy, Białorusi. Niektóre z tych krajów wystawiły nawet
kilka drużyn. W memoriale sportowym
nie zabrakło również drużyn z Litwy:
z Telsz, Szyłokarczmy, Poniewieża,
Kowna, Wilna, i, oczywyście, z Solecznik. Już się stało tradycją, że w
piątki i soboty odbywają się mecze w
różnych grupach wiekowych dzieci, a
w niedzielę swoimi siłami mierzą się
weterani tego sportu.
– Jestem pewny, że wszyscy starsi
miłośnicy tenisa stołowego z kraju i
z zagranicy pamiętają Zygmunta Śliżewskiego nie tylko jako pingpongistę
i trenera, lecz również jako bardzo dobrego człowieka – zdecydowanie mówi
W. Frizel.
Zapytany o poziom turnieju, jeden z
organizatorów mistrzostw sportowych
Józef Kozłowski jest kategoryczny.
– Turniej jest na wysokim poziomie. Często bywam na różnych zawodach, zarówno w kraju, jak i zagranicą, i widzę, jak takie turnieje są
organizowane. Na rozgrywki tenisa
stołowego w Solecznikach przybyło
mnóstwo zawodników ekstra klasy.
Mamy mistrzów, wicemistrzów Litwy.
Każda drużyna z zagranicy wystawia
na naszym turnieju swoich najlepszych
zawodników. To jest właśnie zasługa
pracy, marketingu Z. Śliżewskiego –
mówi J. Kozłowski
Wtóruje mu W. Frizel, twierdząc,
że tegoroczny turniej jest naprawdę na
wysokim poziomie. Zawody sportowe
mają jakby dwa oblicza: jedno ma na
celu przypomnieć sylwetkę trenera Z.
Śliżewskiego, drugie – obejmuje rywalizację z najmocniejszymi zawodnikami w tej części Europy. Dzieci i
młodzież obcują ze sobą, poznają nowe

style i techniki gry. Po takim turnieju
staną się lepszymi zawodnikami.
– Po rozmowie z zawodnikami
zrozumiałem, że z organizacji tego
przedsięwzięcia są bardzo zadowoleni
– dodaje W. Frizel.
Mistrz Litwy, zwycięzca wielu turniejów w kraju i zagranicą nie kryje, że
tą osobą, jaką jest dzisiaj, stał się dzięki
Z. Śliżewskiemu.
– Za to, że jestem na tym świecie
dziękuję, oczywiście, rodzicom, ale
to, że wygrałem mnóstwo turniejów,
jestem mistrzem Litwy i zwiedziłem
niemal całą Europę, jest zasługą Zygmunta Śliżewskiego! Zaczynałem z
nim pracować będąc siedmiolatkiem i
teraz staram się wpajać swoim wychowankom te wartości, których nauczył
mnie Trener – mówi W. Frizel.
Uczestnicy turnieju walczyli w różnych kategoriach wiekowych. Najwięcej miejsc medalowych w zawodach
sportowych zdobyli młodzi mistrzowie
małej rakietki z Litwy. Dla Solecznik
dwa srebrne medale wywalczyli juniorzy – Lukas Lakietczenko oraz Nikita
Objedkow, natomiast po złoto w turnieju seniorów sięgnął Oleg Borowski,
były wychowanek ś.p. Z. Śliżewskiego.
– Jestem zachwycony, że turniej
pamięci mego ojca ciągle istnieje. Cie-

szę się, że przyjeżdża tak dużo ludzi.
Tempo ciągle rośnie. Jestem z tego
wzruszony i dumny – po zakończeniu
imprezy powiedział syn Z. Śliżewskiego, Arnold.
Organizatorzy turnieju tenisa stołowego pamięci trenera Zygmunta Śliżewskiego w Solecznikach dziękują
Gimnazjum Tysiąclecia Litwy, Gimna-

zjum im. J. Śniadeckiego, Szkole Specjalnej w Solecznikach, administracji
samorządu rejonu solecznickiego i
wszystkim darczyńcom, którzy pomogli w organizacji XI Międzynarodowego Turnieju Tenisa Stołowego pamięci
trenera Zygmunta Śliżewskiego.
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Przede wszystkim gratuluję wygranej w konkursie Dziewczyny
„Kuriera Wileńskiego” – Miss Polka
Litwy. Jak się czujesz, jako najpiękniejsza Polka Litwy?
Czuję się wspaniale! Podniosło to
moją samoocenę oraz wiarę we własne
siły, ale jestem pewna, że każda Polka
na Litwie jest śliczna! Tak naprawdę,
to każda jest warta tego tytułu, a ja zaś
czuję się jak w bajce! W swoim życiu
nigdy nie miałam tak wiele wzruszających emocji i uczuć jak w niedzielny
wieczór1 19 listopada. Do dzisiaj nie
mogę uwierzyć w to, że jestem ,,Dziewczyną Kuriera Wileńskiego - Miss Polką Litwy 2017”.

AGATA DORODKO –

Miss Polka Litwy marzy
o karierze aktorki

Jak myślisz, czemu akurat ty zdobyłaś ten tytuł?
Zadawałam sobie takie pytanie:
,,Dlaczego ja?” i odpowiedzi nie mogłam i nie mogę wyszukać. Po prostu
dałam z siebie wszystko, na co było
mnie stać.
Co Cię skłoniło do wzięcia udziału
w konkursie?
Do wzięcia udziału w konkursie
skłoniły mnie afisze, reklamy, ogłoszenia konkursu w prasie i radiu. Pomyślałam sobie i powiedziałam rodzicom,
że nie mogę tego przepuścić, muszę
spróbować.
Czy mocno obawiałaś się konkurencji, czy raczej wiedziałaś, że
wygraną masz w kieszeni?
Nie myślałam, że wygraną mam w
kieszeni. Konkurencji bardzo się obawiałam, ponieważ wszystkie kandydatki to piękne dziewczyny, każda z
nich miała niepowtarzalną urodę i była
godna tego tytułu.
Jak przyjaciele i rodzina zareagowali na Twój start oraz późniejszą
wygraną?
Bliscy mi ludzie, przyjaciele, rodzina, znajomi bardzo mnie wspierali
i cieszyli się, że wystartowałam w tym
konkursie. Kiedy otrzymałam koronę,
nikt z nich nie mógł w to uwierzyć, chociaż wszyscy na to z niecierpliwością
czekali. Pamiętam każdego, kto w ten
moment, tak jak i ja, był opętany euforią
wzruszających i niesamowitych uczuć.
Powiedz, co lubisz robić na co
dzień? Jakie są twoje hobby?
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Moja codzienność niczym się nie
różni od codzienności każdego młodego człowieka. Uczę się w klasie maturalnej, przygotowuję się do egzaminów
i studiów. Moje hobby, to śpiew i recytacja. Moje zamiłowanie - sztuka. Piszę
piosenki, wiersze, układam melodie,
które płyną mi wprost z serca. Nieraz
coś szkicuje i robię zdjęcia.
Może mogłabyś zdradzić, kim
chcesz zostać w przyszłości?
Nie jest to tajemnicą, że w przyszłości chciałabym zostać aktorką, która
też śpiewa. Dlatego też zamierzam studiować aktorstwo muzyczne w Polsce.
Czy po konkursie nie myślałaś o
karierze modelki?
Nie, o karierze modelki nie myślałam, ale ciągle myślę o karierze aktorki.
Niewątpliwie stałaś się przy okazji piękną wizytówką rejonu solecznickiego. Może masz pomysł na promowanie rejonu swoją osobą?

Chciałabym brać czynny udział
w wydarzeniach kulturalnych, które
będą miały miejsce w naszym rejonie.
Pomysłów na promowanie rejonu solecznickiego mam wiele. Chciałabym
kiedyś zorganizować „Wieczór piosenek i wierszy”, gdzie zaprezentowałabym piosenki estradowe, w tym też
własnego autorstwa. Jako mieszkanka
rejonu solecznickiego, chcę cieszyć
wszystkich swoją obecnością, śpiewem i recytacją. Korzystając z okazji
chciałabym złożyć najserdeczniejsze
wyrazy wdzięczności dla mera rejonu
solecznickiego Zdzisława Palewicza
za obecność i wsparcie na gali finałowej konkursu. Dziękuję rodzicom,
rodzinie, przyjaciołom i wszystkim
znajomym, kto wierzył we mnie i dodał mi odwagi.
Dziękuję za rozmowę i życzę pomyślności w realizacji swoich celów!
Rozmawiała Irena Kołosowska
Fot. Marian Paluszkiewicz

190. rocznica śmierci Pawła Ksawerego Brzostowskiego
- Przyjaciela Ludzkości
17 listopada br. minęła 190. rocznica śmierci
ks. kanonika Pawła Ksawerego Brzostowskiego
(1739-1827), referendarza litewskiego, wybitnego
XVIII-wiecznego reformatora, twórcy Rzeczypospolitej Pawłowskiej.
Ksiądz kanonik Paweł Ksawery Brzostowski zapisał
się w historii jako ten, który na 22 lata przed Konstytucją
3 Maja wydał własną konstytucję, w swoim majątku, na
ponad 3 tys. hektarów, stworzył miniaturowe państwo z
własnym systemem gospodarki, edukacji, opieki zdrowotnej, walutą i siłami zbrojnymi. W ciągu jednego pokolenia
twórca Rzeczypospolitej Pawłowskiej przemienił chłopów
pańszczyźnianych w świadomych obywateli i zaradnych
farmerów. Właściciel dóbr pawłowskich nadał chłopom
ziemię w wieczyste użytkowanie, przyznał wolność osobistą.
Mimo to ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski jest postacią
nieobecną w powszechnej świadomości historycznej. Jego nazwisko pojawia się natomiast w licznych pracach specjalistycznych z zakresu dziejów gospodarczych i społecznych. Łączy
się go nierozerwalnie z jego największym osiągnięciem, jakim
była „rzeczpospolita włościańska”, czyli sprawnie zarządzana
przez właściciela dóbr i samorząd chłopski wspólnota, która
funkcjonowała w latach 1769-1795 w Mereczu – Pawłowie.
Brzostowski był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych,
a może nawet najwybitniejszym reformatorem stosunków
włościańskich pod koniec istnienia dawnej Rzeczypospolitej.
Nabywszy w 1767 r. dobra Merecz koło Wilna, przerażony był nędzą i zdziczeniem tamtejszych wieśniaków.
Uczynił wiele, aby ten stan rzeczy zmienić: odstręczał ich
od pijaństwa, zachęcał do bywania w kościele, w dni niedzielne praktykował głośne czytanie pożytecznych książek, rozdawał nagrody tym gospodarzom, którzy zerwali z
opilstwem. Zdobywszy zaufanie chłopów, z udziałem ich
przedstawicieli, złożył ustawę, która organizowała życie wsi
– odtąd nazwanej Rzeczpospolitą Pawłowską – na zasadach
samorządu. Ustawa, przyjęta uchwałą w 1769 r., ogłoszona
drukiem pt. Ustawy stosujące się do dobrego porządku i powinności osiadłych ludzi w dobrach Pawłowie czyli Mereczu
(wydania 1771, 1791), składała się z 28 artykułów. Powoływała ona do życia niezwykły twór, dysponujący własnym

umundurowanym wojskiem, odrębną monetą, własną szkołą
i służbą medyczną. Rządy sprawował dwuizbowy parlament
chłopski, a pańszczyznę zastąpił czynsz.
Chociaż właściciele okolicznych majątków nie popierali
działalności ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego, sława o
Rzeczypospolitej Pawłowskiej rozpowszechniła się na całą Europę. Rzeczpospolita Pawłowska stała się sławna, podobnie jak
i jej twórca. Budziła zainteresowanie i uznanie oświeconych
magnatów, a także króla Stanisława Augusta, który w liście do
Brzostowskiego pisał: „Prawdziwie znam cenę oświadczonego
przywiązania do osoby mojej przez Wmć Pana i szczęśliwych
pod rządem jego włościanów Pawłowskich: Niech wam to
Bóg nagradza, a mnie niech raczy dadź sposobność z czasem
uszczęśliwić tak cały kraj, jak Wmć Pan swoich poddanych. Z
Warszawy dnia 30 8bra 1775. Stanisław August Król”
Żywot Republiki Pawłowskiej trwał jednak krótko, praktycznie do lipca 1794 r., kiedy to podczas nieobecności Brzostowskiego, uzbrojeni chłopi pawłowscy musieli walczyć z
Kozakami, wykazując prawdziwe bohaterstwo i poświęcenie.
Dopiero pacyfikacja dokonana przez wojska rosyjskie okazała
się skuteczna: Pawłów został zniszczony, a ludność rozproszona.
Upadek powstania oznaczał też kres niezwykłego eksperymentu
Brzostowskiego, jakim była jego Rzeczpospolita Pawłowska.
Po trzecim rozbiorze kraju, bojąc się prześladowań ze
strony władz carskich, Brzostowski sprzedał majątek i wyjechał za granicę – najpierw do Drezna, potem do Włoch.
Po tym, gdy do rolników pawłowskich ta wiadomość doszła, przysłali mu obrączkę złotą z napisem: „Włościanie
w Pawłowie Przyjacielowi Ludzkości”. W swoim liście tak
oto zwracali się do Brzostowskiego:
„Jaśnie Wielmożny Panie!
W pośród wielu klęsk doświadczonych, w pośród ogromnego nieszczęścia, które ziemię tutejszą i jej mieszkańców,
w przeciągu całego roku, niszczyło i dotąd uciska; był jeden
promyk nadziei naszej, że się doczekamy tej chwil, i kiedy na
łono łaskawego Pana zniósłszy smutki i przygody, odbierzemy pociechę, odejdziemy z radością, i wspólnie dzieląc los
przykry, żyć będziemy spokojnie. Była nadzieja, że powrót
twój do ziemi pawłowskiej z Warszawy, JW. Panie! otrze
łzy nasze, a oglądając jawne dowody Włościan twoich, i
skutki przywiązania do ojczyzny, zatrzesz łagodnością swoją i utuleniem, ślady zrządzonej nędzy, i od przemocnych
domierzonego ucisku.
Listopad 2017
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190. rocznica śmierci Pawła Ksawerego Brzostowskiego
- Przyjaciela Ludzkości
...na miejscu osłodzenia ciągłych zgryzot, najdotkliwszą
odbieramy boleść utracenia w nim dziedzica ziemi tutejszej.
I na toż praca twoja, Panie! trzydziestoletnia, na udoskonalenie i oświecenie Włościan swoich łożona, abyś ich opuścił?
Na toż okazywana dobroć szczególna, i łaski twoje, Panie,
świadczone, abyś nas odstępując, większą przywiązaniu i
czułości zadawał ranę? Znakiem jest, żeśmy twych względów niegodni, żeśmy na nie zasłużyć nie umieli, i za to nas
nieba karzą: być to może: ale chęci nasze nie inne były, jak
tylko, tak dobremu panu, ojcowi raczej naszemu, zostawać
wiernemi, życie zań łożyć i umierać nieoddzielnie.
... Może kto pamiętnym będzie w potomności z wielu
dzieł walecznych, okazanych w kraju. Może z różnych
czynów osobistych możnych Panów, potomkowie chwalić
będą; my zaś o tobie w prawnukach naszych powiemy, żeś
żył dla ludzi i godzien Imienia Przyjaciela Ludzkości”.
Jeżeli o co prosić cię możemy Panie! przypomnij często
na ziemię Pawłowską, na tę winnicę, którąś zaszczepił.
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Pobłogosław pracy twej i rzuconym staraniom ulepszenia
rolników w Polsce: a bądź pewien wdzięczności, którą do
grobu zaniesiemy z sobą, a niewygasłej w najodleglejszem
potomstwie winnej pamięci.
Jesteśmy na zawsze z najgłębszem uszanowaniem.
Jaśnie Wielmożnego Pana, Najłaskawszego Dobrodzieja,
Wierni i najniżsi słudzy
Rolnicy Pawłowscy”.
1795 Mca Januaryi 26 dnia z Pawłowa.
W 1800 r. P. K. Brzostowski powrócił na Litwę. Początkowo osiadł w Turgielach w pobliżu Pawłowa, a
następnie w Rukojniach pod Wilnem. Działał wówczas
jako mecenas, filantrop, fundator kościołów, zajmując się
jednocześnie wydawaniem swych pism. Zmarł w Rukojniach w 1827 r., w wieku 88 lat. Jego grób carscy żołnierze
sprofanowali i zniszczyli. Po cmentarzu, na którym był
pochowany, nie został nawet ślad.
Przygotowała Irena Kołosowska
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