
Maj 2018  Nr 4 (54)

Bezpłatne pismo społeczno-kulturalne
Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie

SOLECZNIKI

ZNÓW NAD SOLCZĄ SŁYCHAĆ PIEŚŃ…
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Świat jest mały, 
a Polski i Polaków w nim pełno

Poczuj się gwiazdą 
z @SOFAcovers

Przedszkole w Janczunach 
ma 40 lat!
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Szanowni  Państwo!

Najpiękniejszy miesiąc maj obfitował nie tylko w kwitnące 
sady, ogrody czy wyjątkowo słoneczną pogodę, ale też w szereg 
imprez, poświęconych Polakom i polskości. XV Konferencja Spra-
wozdawczo – Wyborcza Solecznickiego Oddziału Rejonowego 
ZPL, Parada Polskości w Wilnie, koncert z okazji Konstytucji 3 
Maja, Majówka w Ejszyszkach, tradycyjna „Pieśń znad Solczy”, 
obchody jubileuszu 40–lecia pierwszego polskiego przedszkola 
w rejonie – wszystko to sprawiło, że maj był nie tylko gorący i 
ukwiecony, ale też wielce pracowity! 

Praca wrze wszędzie. W naszym oddziale rejonowym ZPL, 
gdzie delegaci wybrali na kolejną już kadencję Zdzisława Pale-
wicza i sześciu zastępców, z których czterech będzie pełniło tę funkcję poraz pierwszy. W samorządzie i urzędach. W 
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, o której w tym numerze opowie jej prezes, Mikołaj Falkowski. Na ulicach 
Solecznik i w mniejszych miejscowościach. Na ogrodach, w ogródkach i w sadach, o pracy codziennej, której celem jest 
utrzymanie rodziny, już nie wspominając...

W tym całym zgiełku warto się na chwilę zatrzymać, nacieszyć wzrok widokiem kwitnących dookoła kwiatów i obu-
dzonej przyrody, poczuć zapach świeżo skoszonej trawy, posłuchać porannego śpiewu ptaków, być choć przez moment 
sam na sam ze sobą. Zresztą warto tu przypomnieć wypowiedź śp. polskiego muzyka Zbigniewa Wodeckiego, który 
nieraz koncertował i w Solecznikach (w maju mija pierwsza rocznica jego śmierci). W jednym z wywiadów na banalne 
pytanie, co robić, żeby się dobrze bawić odpowiedział bardzo filozoficznie: „Co robić? Uświadomić sobie, że jutra może 
już nie będzie. Nauczyć się żyć chwilą, która jest. To znaczy przyjąć, że wszystko to, co było, to było, ale już tego nie ma, 
a to co będzie, tak naprawdę nie musi się zdarzyć. A więc bawić się tak, jakby to był ostatni dzień naszego życia. Taka 
postawa dotyczy zresztą nie tylko zabawy. To ideał życia w ogóle”. 

Beata Pietkiewicz, 
wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie

WYWIADSŁOWO WSTĘPNE

SPIS TREŚCI:

Za nami obchody Konstytucji 
3 Maja, Dnia Polonii i Polaków 
za Granicą. Są to Święta obcho-
dzone przez Polaków na całym 
świecie. W jaki sposób Fundacja 
uczestniczyła w tych wydarze-
niach i jakie są kolejne plany w 
związku ze 100-leciem odzyska-
nia niepodległości?

W tym roku, zarówno Świę-
to Konstytucji 3 Maja, jak i Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą, ale 
także Święto Flagi wpisują się w 
szerszy kontekst uroczystości Świę-
ta 100-lecia odzyskania Niepodle-
głości. Fundacja „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” otrzymała dofinan-
sowanie na poziomie ponad pół-
tora miliona złotych na działania 
związane z Niepodległą. W ramach 
tego m.in. dofinansowujemy dzia-
łania ponad 45 różnych organiza-
cji działających na Litwie, Łotwie i 
Ukrainie. Bierzemy udział również 
w uroczystościach na Zachodzie. 
Niedawno wróciłem z Brukseli, 
gdzie uczestniczyłem w delegacji 
Marszałka Senatu RP Stanisława 
Karczewskiego na Światowych 

Dniach Polonii, które w tym roku 
organizowane były w Belgii przez 
tamtejszą Polonię i Ambasadę RP 
w Belgii. Uroczystości, które zakoń-
czyły się 6 maja w niedzielę wieczo-
rem w Brukseli, były szczególnym 
wydarzeniem. Spotkaliśmy się z 
Polakami z różnych stron świata, 
nie tylko z Belgii.

Jakie są główne statutowe dzia-
łania Fundacji?

Na Litwie wybieramy tema-
ty, które jednoczą, które łączą, są 
zrozumiałe dla odbiorcy między-
pokoleniowego i które kładą dużą 
emfazę oraz podkreślają znaczenie 
polskiego dziedzictwa i wkładu w 
rozwój Wileńszczyzny i współ-
czesnej Litwy, która poprzez Wi-
leńszczyznę jest związana z polską 
historią. Są to najczęściej projekty 

dotyczące młodych ludzi, aktywno-
ści, wyjścia w teren, pozytywnego 
pozycjonowania naszych polskich 
spraw w oczach zarówno litewskiej 
opinii publicznej, jak i szeroko poję-
tej polskiej opinii publicznej, rów-
nież wśród polskiej społeczności 
na Litwie.

Jakieś przykłady takich projek-
tów?

Na przykład pracownicy szkoły 
w Grzegorzewie wpadli na pomysł 
zrobienia warsztatów reportażo-
wych poświęconych Wojsku Pol-
skiemu, Legionom Polskim, Pił-
sudskiemu i spuściźnie roku 1920, 
we współpracy z „Kurierem Wileń-
skim”, dziennikarzami i redaktora-
mi różnych mediów polskich na Li-
twie,  z czynnym udziałem młodzie-
ży, parafian i nauczycieli. W Senacie 

Świat jest mały, 
a Polski i Polaków w nim pełno
Rozmowa z Mikołajem 
Falkowskim, Prezesem 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” 

Na Litwie wybieramy tematy, 
które jednoczą, które łączą, 
są zrozumiałe dla odbiorcy 
międzypokoleniowego i 
które kładą dużą emfazę oraz 
podkreślają znaczenie polskiego 
dziedzictwa i wkładu w rozwój 
Wileńszczyzny i współczesnej Litwy.
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WYWIAD ZPL

RP apelowaliśmy o wspieranie ta-
kich właśnie projektów: małych, ale 
ważnych dla młodzieży i integracji 
międzypokoleniowej. Mamy kilka 
bardzo ciekawych konferencji przy-
pominających postacie Polaków za-
służonych dla polskiej historii na 
Litwie, ale nie do końca znanych 
w Polsce i nieco zapomnianych na 
Litwie, na przykład ks. Władysław 
Bandurski, kapelan Polskich Le-
gionów i Harcerstwa Polskiego na 
Wileńszczyźnie. Inny przykład to 
bardzo ciekawy projekt pt. „Per-
spektywa na Polskę”, polegający  
na publikowaniu materiałów o pol-
skim udziale i ogromnym wkładzie 
we wspólne polsko-litewskie dzie-
dzictwo kulturowe i historyczne 
oraz rozwój Litwy. „Perspektywa 
na Polskę” ma być instrumentem 
służącym do dotarcia do litewskiej 
opinii publicznej. To jest „miękka 
dyplomacja publiczna”, podobnie 
jak koncert tria jazzowego Włod-
ka Pawlika w Rydze organizowany 
przez Ambasadę RP na Łotwie z 
okazji Dnia Polonii i Polaków za 
Granicą i obchodów Konstytucji 3 
Maja. 

Gdy koncertuje zdobywca Gram-
my, to jest to wielka promocja 
Polski.

Można powiedzieć, że świat 
jest mały, a Polski i Polaków w nim 
pełno, a ja jeszcze dodam, że dwa 
dni temu w Brukseli, w czasie Mszy 
św. za Ojczyznę, za Polskę, za Po-
lonię i Polaków na świecie, oprawę 
muzyczną przygotowywał Zespół 
Reprezentacyjny Wojska Polskiego, 
Chór Reprezentacyjny, w którego 
składzie jest brat Włodka Pawlika 
i dostał również owację na stojąco. 
To jest najlepszy marketing, jaki 
możemy pokazać naszym partne-
rom z Belgii, Holandii, Francji czy 
Irlandii, którzy też w tych uroczy-
stościach brali udział. To jest coś, co 
Polska może eksportować w świat. 
W 2018 roku Fundacja „Pomoc Po-
lakom na Wschodzie” wspiera nie 
tylko koncerty organizowane przez 
Jana Pospieszalskiego na Litwie, 
Łotwie czy Białorusi, ale również 

koncerty odwołujące się do wybit-
nego dzieła Juliana Ursyna Niem-
cewicza z 1807 roku, do Śpiewów 
Historycznych,  które odbędą się 
we Lwowie. Obecnie trwają na ten 
temat rozmowy.

Jakie są priorytety Fundacji na 
najbliższe lata?

W tym roku Fundacja dysponuje 
budżetem w wysokości ponad 35 
mln złotych. Nigdy takich pienię-
dzy w Fundacji nie było. Tylko za 
pośrednictwem Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” Litwa 
otrzymuje jedną trzecią funduszy 
zebranych na działania programo-

we. Jest to nieco ponad 10 mln zł, 
które przeznaczamy na Polaków na 
Litwie i na działania polskich orga-
nizacji na Litwie. Uważam, że jest to 
wyraźny sygnał, na kogo stawiamy, 
kto jest dla nas głównym partnerem 
i który obszar wsparcia uważamy 
za strategiczny i priorytetowy. Jeśli 
spojrzeć na obszary naszej działal-
ności nie geograficzne, ale tema-
tyczne, to absolutnym priorytetem 
jest edukacja. Uważamy, że kształ-
cenie w języku polskim, podtrzy-
mywanie języka polskiego, posze-
rzanie znajomości języka polskiego, 
zarówno wśród emigracji polskiej 
na Zachodzie, jak i wśród naszych 
Rodaków na Wschodzie jest prio-
rytetem. Od znajomości polskiego 
zależy cała reszta. Zarówno kondy-
cja polskich mediów na Wschodzie, 
jak i promowanie polskiej kultury i 
dziedzictwa, w tym też opieka nad 
zabytkami. Bez języka polskiego 
używanego wśród młodzieży pol-
skiej na Wschodzie, bez przeka-
zywania znajomości tego języka 

W zebraniu wyborczym wzięło 
udział 91 delegatów z 46 rejono-
wych kół organizacji. Ogółem re-
jonowy oddział w swoich szeregach 
zrzesza 1140 osób i jest największą 
organizacją społeczną w rejonie 
solecznickim. W ostatnich dwóch 
latach liczba kół zmniejszyła się 
o dwie organizacje lokalne. O do-
konaniach organizacji za ostatnią 
kadencję oraz o nowych zadaniach 
i wezwaniach delegatom w swoim 
sprawozdaniu powiedział prezes 
Zdzisław Palewicz.

– Święty arcybiskup Szczęsny- 
Feliński powiedział: „Polakiem je-
stem i Polakiem umrzeć pragnę, bo 
tego chce Boskie i ludzkie prawo.
Uważam nasz język, naszą historię, 
nasze obyczaje narodowe za dro-
gocenną spuściznę po przodkach, 
którą następcom naszym święcie 
przekazać powinniśmy, wzboga-
ciwszy skarbnicę narodową własną 
pracą.” Łączy nas Związek Polaków, 
łączy nas polskość. Już prawie 30 

Odbyła się  XV Konferencja 
Sprawozdawczo-Wyborcza Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL

lat jesteśmy zrzeszeni w tej patrio-
tycznej organizacji i wyżej zacyto-
wane słowa wybitnego Polaka są i 
muszą być mottem naszego dzia-
łania. Okres kolejnego trzyletniego 
sprawozdania to odpowiedź przed 
sobą i innymi, jakim jesteś Polakiem 
i jak wzbogaciłeś narodową skarb-
nicę własną pracą. Musimy przede 
wszystkim ciężko pracować nad sobą 
– nie tylko zdiagnozować zagroże-
nia, ale i „rekonstruować” polskość 
w nas – mówił Z. Palewicz.

Lider organizacji zwrócił uwagę 
także na konieczność podniesienia 
wagi języka polskiego, szczególnie 
wśród osób młodych. Organizacja, 
zdaniem prezesa, ma też rozwijać się 
za pośrednictwem przyciągnięcia do 

ANDRZEJ KOŁOSOWSKI

młodszym pokoleniom, będziemy 
mogli mówić najwyżej o utrzymy-
waniu status quo. A nam zależy na 
poszerzaniu tej znajomości, na jej 
rozwijaniu i wzmacnianiu polskich 
społeczności poza granicami kraju. 
Dodam, że na nauczanie języka pol-
skiego Fundacja przeznacza prawie 
9 mln złotych. Znaczna część tej 
kwoty trafia właśnie na Litwę.

Na co jeszcze stawia Fundacja 
oprócz edukacji?  

„Dziedzictwo” jest to swego ro-
dzaju słowo-klucz w Fundacji. Klu-
czowym dla nas kierunkiem działań 
jest porządkowanie miejsc pamięci 

na Białorusi, na Łotwie, na Litwie, 
odtwarzanie nekropolii wojennych 
z 1920 r. Część zadań, podobnie jak 
w zeszłym roku, dedykowana jest 
pracom konserwatorskim i reno-
wacyjnym na Białorusi, Łotwie i 
Litwie. Właśnie kończymy prace w 
Starych Duksztach na północy Li-
twy i planujemy w tym roku uroczy-
stość odsłonięcia wyremontowanej 
kwatery. Będziemy prowadzić też 
drobniejsze działania konserwa-
cyjne na cmentarzu Słonecznym 
w Wilnie. Mamy bardzo ciekawe 
projekty zgłaszane przez Komitet 
Opieki nad Zabytkami Rossy - tam 
zrealizowane będą dwa projekty 
we współpracy z Fundacją. Mamy 
kilka ciekawych działań z zakresu 
historii mówionej, tzw. oral history. 
Chcemy przygotować ciekawy re-
portaż historyczny z Panią Jadwigą 
Pietkiewicz, która opiekowała się i 
nadal opiekuje cmentarzem Bernar-
dyńskim oraz Piotra i Pawła, czyli 

Tylko za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” 
Litwa otrzymuje jedną trzecią funduszy zebranych na działania 
programowe. Jest to nieco ponad 10 mln zł, które przeznaczamy 
na Polaków na Litwie i na działania polskich organizacji na Litwie. 
Uważam, że jest to wyraźny sygnał, na kogo stawiamy, kto jest 
dla nas głównym partnerem i który obszar wsparcia uważamy za 
strategiczny i priorytetowy.

CIĄG DALSZY NA STR. 12-13

–  Święty arcybiskup Szczęsny-Feliński powiedział: „Polakiem 
jestem i Polakiem umrzeć pragnę, bo tego chce Boskie i ludzkie 
prawo.Uważam nasz język, naszą historię, nasze obyczaje narodowe 
za drogocenną spuściznę po przodkach, którą następcom naszym 
święcie przekazać powinniśmy, wzbogaciwszy skarbnicę narodową 
własna pracą.” Łączy nas Związek Polaków, łączy nas polskość. Już 
prawie 30 lat jesteśmy zrzeszeni w tę patriotyczną organizację i 
wyżej zacytowane słowa wybitnego Polaka są i muszą być mottem 
naszego działania. 

Mer rejonu solecznickiego 
Zdzisław Palewicz został 
ponownie wybrany na 
prezesa Solecznickiego 
Oddziału Rejonowego 
Związku Polaków na Litwie. 
Jubileuszowa, XV Konferencja 
Sprawozdawczo-Wyborcza, 
odbyła się w Solecznikach  
28 kwietnia.

siebie młodzieży. Z krótkimi spra-
wozdaniami o wynikach kadencji 
na spotkaniu wystąpili także wice-
prezesi – Grzegorz Jurgo, Marzena 
Juchniewicz, Beata Pietkiewicz oraz 
Regina Sokołowicz. 

Na prezesa Solecznickiego Od-
działu Rejonowego Związku Pola-
ków na Litwie delegaci jednogłośnie 
wybrali Zdzisława Palewicza, który 
nieprzerwanie kieruje organizacją od 
1991 roku. Na stanowiska zastępców 
prezesa delegaci wybrali Beatę Piet-
kiewicz, Grzegorza Jurgę, Tadeusza 
Romanowskiego, Annę Jeswiliene, 
Andżełę Dojlidko, Ronalda Dudziń-
skiego. W toku konferencji zostały 
zatwierdzone nowe składy Rady 
oddziału, Komisji Rewizyjnej, kan-
dydatów do Zarządu Głównego ZPL 
oraz wytypowali listę delegatów na 
XV Zjazd Związku Polaków na Litwie. 
Spotkanie polskiej organizacji spo-
łecznej zwieńczył koncert zespołu 
i tańca „Solczanie” oraz wystawa 
fotograficzna „Miejsca pamięci na-
rodowej na Ziemi Wileńskie” autor-
stwa wileńskiego fotografika Jerzego 
Karpowicza.
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SPOŁECZEŃSTWOSPOŁECZEŃSTWO

5 maja br. ulicami Wilna 
przeszedł kilkutysięczny 
biało-czerwony pochód. W 
ten sposób Polacy na Litwie 
uczcili Dzień Polonii i Polaków 
za Granicą. 

Dzieci, dorośli, uczniowie, harce-
rze, członkowie polskich zespołów 
artystycznych, mieszkańcy 13 gmin 
rejonu solecznickiego także zama-
nifestowali swą dumę narodową i 
przynależność do narodu polskiego 
biorąc udział w Marszu Solidarności.

Na czele kilkusetosobowej re-
prezentacji Polaków rejonu solecz-
nickiego stanęli mer rejonu, prezes 
Solecznickiego Rejonowego Oddziału 
Związku Polaków na Litwie Zdzisław 
Palewicz, wicemer Jadwiga Sinkie-
wicz, dyrektor administracji samo-
rządu rejonu solecznickiego Józef Ry-
bak, zastępca dyrektora administracji 
i wiceprezes Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego ZPL  Beata Pietkiewicz. 

Z placu koło Sejmu RL głównymi 
ulicami stolicy uczestnicy Marszu 
Solidarności przemaszerowali przed 
Kaplicę Ostrobramską, gdzie została 
odprawiona msza święta w intencji 
wszystkich Polaków.

Soleczniki – uczestnikiem 
Pochodu Solidarności w Wilnie

IRENA KOŁOSOWSKA

Organizatorem uroczystości było 
Gimnazjum P. K. Brzostowskiego. 
Zebranych gości i uczestników gry 
terenowej powitała dyrektor Łucja 
Jurgielewicz.

Obchody Konstytucji 3 Maja pod hasłem „Wolność i ustawa”

3 maja w centrum kultury 
w Solecznikach odbyła 
się uroczysta akademia 
poświęcona 227. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 
Maja Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów.

Składając gratulacje solczanom z 
okazji historycznego święta, prezes 
Solecznickiego Oddziału Rejono-
wego Związku Polaków na Litwie 
Zdzisław Palewicz odniósł się do 
znaczenia spuścizny historycznej 
Konstytucji 3 Maja dla narodów 
Polski i Litwy.

– Konstytucja 3 Maja działała tylko 
14 miesięcy. Była przyjęta w wyjątko-
wo trudnych okolicznościach, pań-
stwo chyliło się ku upadkowi. Auto-
rzy Konstytucji nie zdążyli wcielić jej 
w życie, ale ten akt prawny został w 
świadomości Polaków i wszystkich 

Święto dwóch narodów

3 maja br. na terenie byłej Republiki Pawłowskiej odbyła 
się uroczystość poświęcona uchwaleniu Konstytucji  
3 Maja. Na imprezę przybyli wicemer rejonu solecznickiego 
Jadwiga Sinkiewicz, starosta gminy turgielskiej Wojciech 
Jurgielewicz, dyrektorzy gimnazjów oraz drużyny szkół rejonu 
solecznickiego wraz z opiekunami.

ANDRZEJ KOŁOSOWSKI

obywateli Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów jako testament, który za-
wsze inspiruje do działalności, do 
walki o niepodległość, o wolność, o 
równość społeczną, o sprawiedliwość. 
Dzisiaj możemy być dumni ze swoich 
przodków za ich mądrość i odwagę, 
za to, że 227 lat temu w tak trudnych 
czasach potrafili przyjąć dokument. 
Polska dzisiaj czci to święto godnie, 
szeroko i bardzo uczuciowo. Mam na-
dzieję, że i nasz kraj, Litwa, za niedłu-
go uzna to święto za święto narodowe, 
czego dowodem są dzisiejsze obchody 
w Sejmie i nowe spojrzenie na Konsty-

tucję 3 Maja – powiedział Z. Palewicz.
Z okazji polsko-litewskiego świę-

ta przed solecznicką publicznością 
wystąpiła poznańska orkiestra sym-
foniczna „Le Quattro Stagioni” pod 
batutą dyrygenta i skrzypka, mene-
dżera kultury Tadeusza Żmijewskiego. 

Muzykanci z Polski wykona-
li utwory F. Chopina, W. Kilara, H. 
Wieniawskiego, R. Addinsell, E. 
Kalmana, J. Straussa, R. Stolza, J. 
Offenbacha, E. Di Capua, F. Lehara, 
A. Kurylewicza.

Dla wszystkich Polaków majo-
we święto jest dniem szczególnym. 
Dzień 3 Maja ustanowiono świę-
tem narodowym w dowód pamięci 
o przodkach, którzy pragnęli ocalić 

kraj przed upadkiem.Gdyby nie ci, 
co podsunęli myśl, aby stworzyć 
„cud majowy”, nie byłoby tego 
święta, ani radosnych wiwatów. 
Byli to król Stanisław August Po-
niatowski, marszałek Stanisław 
Małachowski, Ignacy i Stanisław 
Potoccy, Hugo Kołłątaj, Józef Wy-
bicki, Stanisław Staszic. Nie mniej 
ważnym działaczem doby oświe-
cenia, reformatorem stosunków 
włościańskich był patron gimna-
zjum w Turgielach Paweł Ksawery 
Brzostowski.

Czesława Baranowska, nauczy-
cielka historii, przedstawiła od-
czyt na temat Konstytucji 3 Maja,  
uczniowie zatańczyli poloneza, 
śpiewali piosenki i recytowali 
wiersze.

Zanim trwały gry terenowe, go-
ście mieli okazję obejrzeć stoiska, 
pospacerować oraz zwiedzić mu-
zeum szkolne. 
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SPORT TRADYCJE

Tegoroczne Święto Sportu było 
szczególne – i dlatego, że trzydzie-
ste, i dlatego, że zostało poświęcone 
100-leciu odzyskania niepodległości 
przez Polskę i Litwę. Jak i co roku, 
impreza jest uczczeniem Konstytucji 
3 Maja. 

W jubileuszowej imprezie wzię-
li udział mer rejonu solecznickiego 
Zdzisław Palewicz i dyrektor admi-
nistracji samorządu rejonu solecz-
nickiego Józef Rybak.

–Sport jest jednym z kluczo-
wych elementów życia społeczne-
go. Aktywność fizyczna jest bardzo 
ważna w życiu każdego człowieka 
niezależnie od tego, ile ma lat. Nie 
ulega wątpliwości, że uprawiając 
sport wdrażamy wiele wartości: 
tolerancję, ducha działania zespo-

łowego, poczucie sprawiedliwości 
i siłę charakteru. Święto Sportu w 
Białej Wace jest imprezą sztanda-
rową nie tylko tej miejscowości, ale 
i jedną z najważniejszych imprez w 
rejonie solecznickim. Rozpoczęta 
przed 30 laty przez dwóch entuzja-
stów sportu – Henryka Baranowicza 
i Andrzeja Więckiewicza – przerosła 
w imprezę bardzo popularną i bar-
dzo potrzebną. Dziś chciałbym im 
za to szczególnie podziękować, a 
uczestnikom życzyć dobrych zma-
gań, sportowej atmosfery i zwy-
cięstw – powiedział mer rejonu 
Zdzisław Palewicz, który w imieniu 
samorządu rejonu solecznickiego 
dla Henryka Baranowicza i Andrzeja 
Więckiewicza wręczył pamiątkowe 
dyplomy dziękczynne.

 Jak i przed 30 laty, tak i teraz 
podstawowe sprawy organizacyjne 
imprezy spoczywają na barkach sta-
rosty gminy białowackiej Henryka 
Baranowicza. Tym niemniej zawzię-
ty propagator sportu nie narzeka.

– Mamy całe grono entuzjastów, 
dla których ta impreza, jak i sport 
ogólnie, są bardzo ważne, dlatego 

Sportowy jubileusz w Białej Wace

IRENA KOŁOSOWSKA

organizacja i przebieg imprezy spra-
wiają ogromną radość. Mamy wielkie 
poparcie władz samorządu, imprezę 
wspiera też Ambasada Rzeczypospo-
litej Polskiej w Wilnie, ogromną po-
moc finansową okazują miejscowi 
przedsiębiorcy. Cieszę się, że Bieg 
Biała Waka – Rudniki - Biała Waka, 
który zorganizowaliśmy rzec można 
spontanicznie, przerósł w wielką i 
ciekawą imprezę. Cieszę się, że te-
raz w jej organizacji bierze udział 
młodzież, że impreza połączyła kilka 
pokoleń, że sport jednoczy ludzi róż-
nych narodowości – mówi starosta 
gminy białowackiej Henryk Bara-
nowicz.

XXX Jubileuszowy Tradycyjny 
Międzynarodowy Bieg Biała Waka – 
Rudniki - Biała Waka zebrał bodajże 
rekordową liczbę uczestników – na 
starcie stanęło 152 sportowców z Li-
twy, Polski, Białorusi. Aby pokonać 
10-kilometrową trasę najszybszemu 
lekkoatlecie potrzebne było 31,15 
min. Pierwszy na mecie był 24-letni 
Andrius Bondorovas z Wilna. Naj-
lepszy wynik wśród kobiet pokazała 
tak samo przedstawicielka wileń-
skiego klubu Gabrielė Paužaitė. Jej 
rezultat to 34:26,9 min. Reprezen-
tantka rejonu solecznickiego Renata 
Siluk osiągnęła trzeci wynik w biegu 
wśród kobiet – 40:53,8 min., zajmu-
jąc pierwsze miejsce w swojej grupie 
wiekowej.

Oprócz tradycyjnego biegu na 10 
km sportowcy zmagali się w siat-
kówce, koszykówce, ringo, biegu na 
2 i 4 km, sztafecie lekkoatletycznej, 
podnoszeniu ciężarów i siłowaniu 
się na rękę, zawodach crosssfit. Na 
każdym placu sportowym trwała 
zacięta walka, a zawodników pod-
trzymywało liczne grono kibiców. 

6 maja br. blisko 500 zawodników w wieku od 3 do 85 lat przyjechało do Białej Waki, aby 
rywalizować w jedenastu dyscyplinach sportowych, w tym najgłówniejszej – Biegu Biała Waka 
– Rudniki – Biała Waka, która już od 30 lat w rozkwicie wiosny zwabia lekkoatletów z różnych 
zakątków kraju i zagranicy.

Tegoroczne Święto Sportu 
było szczególne – i dlatego, 
że trzydzieste, i dlatego, że 
zostało poświęcone 100-leciu 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę i Litwę

Ejszyszki lubią i potrafią się 
bawić! Takie wrażenie odnosi 
się po każdej Majówce, 
tradycyjnie organizowanej tu 
już od siedmiu lat.

13 maja impreza na Placu Ma-
jowym skupiła praktycznie całe 
miasteczko – jedną część na scenie, 
drugą na widowni.  Swoim udzia-
łem w Majówce zaszczycili wicemer 
rejonu solecznickiego Jadwiga Sin-
kiewicz, a także delegacja z Powiatu 
Wolsztyńskiego na czele z Januszem 
Frąckowiakiem. 

Zebranych przywitał starosta 
gminy ejszyskiej Mirosław Bog-
dziun, który podkreślił wielobarw-
ność  Ejszyszek, którą co roku można 
oglądać na scenie podczas Majówki.

– Majówka  –  to święto Ejszyszek 
i okolic, to impreza dla mieszkań-

ców i naszych gości. Cieszę się, że na 
scenie nigdy nie braknie artystów, a 
przed nią – serdecznych i szczodrych 
na oklaski widzów – mówił starosta.

O ejszyskich talentach mówiła 
także wicemer rejonu solecznickiego 
Jadwiga Sinkiewicz.

– Ta impreza, jak żadna inna, 
demonstruje talenty ejszyszczan – 
zarówno tych dorosłych, jak i naj-
mniejszych. Dzisiaj mam doskonałą 
okazję do podziękowania wam, dro-
dzy ejszyszczanie, za zachowanie 
tradycji, pielęgnowanie kultury.  
Życzę wszystkim dobrej zabawy i 
przyjemnych wrażeń – powiedziała 
wicemer Jadwiga Sinkiewicz.

Jako pierwsi na scenie wystąpili 
goście – zespół „Solczanie”. Zmienili 
ich najmniejsi mieszkańcy Ejszyszek  
– wychowankowie miejscowego żłob-
ka – przedszkola, a za nimi ich star-
si koledzy z zespołu pieśni i tańca 

IRENA KOŁOSOWSKA

Majówka połączyła ejszyszczan 

„Kwiaty Polskie”, uczniowie Gimna-
zjum im. S. Rapolionisa. Nowoczesny 
taniec i śpiew zademonstrowała mło-
dzież z zespołów „Todes”, „Fantazja”, 
„Black Guitars”. Starsze pokolenie 
artystycznych ejszyszczan zosta-
ło zaprezentowane przez kwartet 
„Szansa” i miejscową kapelę. Nikt 
nie został obojętny wobec romskich 
rytmów zespołu „Romany Jagury”.  
Wizytówka Ejszyszek – zespół „Ej-
szyszczanie” rozesłał po ulicach 
miasta wszystkim dobrze znane lu-
dowe melodie, a goście z Wolsztyna 
– zespół wokalny „Gioielli” – zebrał 
gorące brawa za mistrzowskie wyko-
nanie popularnych piosenek polskich 
i zagranicznych.

Program koncertowy imprezy 
został ułożony z myślą o każdym 
– nie zabrakło tu ani lirycznych 
melodii ludowych, ani ekscentrycz-
nych rytmów muzyki współczesnej. 
Ukoronowała imprezę dyskoteka 
dla wszystkich, kto się lubi bawić 
do późnego wieczora.

– Majówka  –  to święto 
Ejszyszek i okolic, to impreza dla 
mieszkańców i naszych gości. 
Cieszę się, że na scenie nigdy 
nie braknie artystów, a przed 
nią – serdecznych i szczodrych 
na oklaski widzów – mówił 
starosta.
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KULTURAKULTURA

Festiwal „Pieśń znad Solczy” 
– to impreza kolorowa, 
roztańczona i rozśpiewana. 
Wieloletnia tradycja jej 
organizowania sprawiła, że jest 
jedną z wizytówek Solecznik, 
a mieszkańcy i goście miasta 
przyzwyczajeni do majowego 
terminu tłumnie gromadzą się 
w parku miejskim.

Tegoroczna impreza mia-
ła miejsce w niedzielę, 20 maja. 
Festiwal od 23 lat przypomina o 
naszej kulturowej spuściźnie, pre-
zentując tańce i pieśni ludowe z 
poszczególnych regionów Polski, 
jak też najbliższych naszych ko-
rzeni – folkloru Wileńszczyzny. W 
tym roku na parkowej estradzie 
zaprezentowało się 14 zespołów 
ludowych, orkiestr, kapel i chórów, 
sławiących polskie tradycje śpie-
wem, tańcem, strojami.

Koncertową część Festiwalu po-
przedziła msza święta celebrowana 
przez księdza proboszcza parafii so-
lecznickiej Wacława Wołodkiewicza, 
homilię wygłosił ksiądz Mirosław 
Anuszkiewicz.

Wśród gości imprezy znaleźli się 
poseł na Sejm RL, prezes Związku 

Polaków na Litwie Michał Mackie-
wicz, radca – kierownik wydziału 
konsularnego Ambasady Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Wilnie Marcin 
Zieniewicz, mer włoskiego miasta 
Castelnuovo Parano Oreste De 
Bellis z delegacją, zastępca preze-
sa Zarządu Olsztyńskiego Oddziału 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ 
Andrzej Modzelewski, zastępca pre-
zesa Zarządu Fundacji „Pomoc Po-
lakom na Wschodzie“ Joanna Zając 

wraz z Magdaleną Okaj i Małgorzatą 
Aleksandrowicz.Władze samorzą-
dowe na festiwalu reprezentowali 
wicemer rejonu solecznickiego Ja-
dwiga Sinkiewicz, dyrektor admi-
nistracji samorządu Józef Rybak, 
wicedyrektor administracji samo-
rządu Beata Pietkiewicz, radni sa-
morządu.

Zgromadzonych przywitał go-
spodarz rejonu – mer Zdzisław 
Palewicz, który podkreślił wagę 
zachowania kultury i tradycji naro-
dowych, jak też wielokulturowość 

Festiwal od 23 lat przypomina 
o naszej kulturowej spuściźnie, 
prezentując tańce i pieśni 
ludowe z poszczególnych 
regionów Polski, jak też 
najbliższych naszych korzeni – 
folkloru Wileńszczyzny.

Po „Weselu” przed dwoma laty 
i „Chrzcinach” przed rokiem, 
na tegorocznym Festiwalu 
został zaprezentowany obrazek 
„Wieczoryna”, oparty na 
folklorze zebranym w latach 
1993-2001 na terytorium 
Wileńszczyzny.

IRENA KOŁOSOWSKA

Znów nad Solczą 
słychać pieśń…

rejonu solecznickiego, będącą jego 
bogactwem i chlubą. 

Łączone chóry zespołów „Solcza-
nie”, „Ejszyszczanie”, „Znad Mere-
czanki” i „Łałymka” zainaugurowały 
„Pieśń znad Solczy”. Po „Weselu” 
przed dwoma laty i „Chrzcinach” 
przed rokiem, na tegorocznym Festi-
walu został zaprezentowany obrazek 
„Wieczoryna”, oparty na folklorze 
zebranym w latach 1993-2001 na te-
rytorium Wileńszczyzny. Dźwięczały 
stare melodie pieśni biesiadnych, 
pary wirowały w rytm polki i oberka. 
Jak na dobrą wieczorynkę przystało 
nie obeszło się bez bójki, która rzecz 
jasna, skończyła się pojednaniem 
stron, zapowiadającym kolejny sce-
nariusz na przyszłoroczny Festiwal.

Barwny, różnorodny, a przede 
wszystkim żywy polski folklor zo-
stał przedstawiony przez zespoły 
artystyczne rejonu solecznickie-
go – „Ejszyszczanie”, „Łałymka”, 
„Solczanie”, „Turgielanka”, „Znad 

Mereczanki”, „Solczanka”, „Kwiaty 
Polskie”. Swoje umiejętności wo-
kalne, instrumentalne i taneczne 
zaprezentowali również wychowan-
kowie trzech szkół muzycznych – ej-

szyskiej, jaszuńskiej i solecznickiej. 
Zdobywający coraz większą popu-
larność zespół „Art of Music” przed-
stawił nie tylko najnowsze aranżacje 
polskich przebojów, ale też wykonał 
piosenki na folkową nutę.

Organizatorzy imprezy – samo-
rząd rejonu solecznickiego, Centrum 
Kultury w Solecznikach i Solecznicki 
Oddział Rejonowy Związku Polaków 
na Litwie – dla zgromadzonej w par-
ku miejskim publiczności zadbali o 
bogaty program artystyczny, w tym 
występ znakomitości. Gwiazdą te-
gorocznego Festiwalu „Pieśń znad 
Solczy” był zespół „Lombard”. Na 
niezwykle energetyczny występ 
legendarnego zespołu złożyły się 
największe jego szlagiery - “Śmierć 
dyskotece“, „Droga Pani z Telewizji“, 
„Anatomia“, w tym ponadczasowy 
hymn pokoleń „Przeżyj to sam” – 
jeden z największych przebojów 
polskiej muzyki wszechczasów. 
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WYWIAD WYWIAD

Słonecznym. Pani Jadwiga jest żywą 
legendą i kopalnią wiedzy oraz au-
torytetem jeśli chodzi o historię 
tych ważnych zabytków, znajdują-
cych się na obydwu cmentarzach.

Mówi Pan sporo o języku polskim 
i jego promocji. Jakie są działania 
Fundacji wspierające używanie 
języka ojczystego wśród Polaków 
na Litwie?

Należy zacząć od tego, że po-
mysł z transmisją polskiej telewizji 
na Litwę jest strzałem w dziesiątkę, 
ale na tym nie należy się zatrzymy-
wać. Polacy powinni otrzymywać 
ciekawą ofertę polskich czasopism, 
dzienników, tygodników i periody-
ków w formie elektronicznej, ale też 
i papierowej. Choć jest ona kosz-
towna, to jednak dociera szerzej, 
także do starszych pokoleń. Ważne 
są silne media polskie, dobrze re-
dagowane po polsku, zrobione no-
wocześnie i atrakcyjnie pod kątem 
doboru tematów. 

Jakiego rodzaju są to projekty?

Na przykład akcja „Bon Pierw-
szaka”, która jest też realizowana 
w Solecznikach. „Bon Maturzysty”, 
którego kontynuacja również jest 
przewidziana. Są to też programy 
stypendialne dla studentów pol-
skiego pochodzenia, studiujących 
na Litwie. Ważnym elementem 
jest troska o rozwój i zarządzanie 
polskich placówek oświatowych na 
Litwie. Jako osoba wywodząca się 
z biznesu, uważam, że jest bardzo 
dużo do zrobienia. jeżeli chodzi o 
zarządzanie placówkami, pozycjo-

nowanie polskich szkół, ale też ry-
walizowanie ze szkołami rosyjskimi i 
litewskimi. Każdy kierownik placów-
ki edukacyjnej powinien mieć nie 
tylko szanse, ale też bodziec do pod-
noszenia kwalifikacji i kompetencji, 
podpatrywania innych i szukania 
swojej jakościowej przewagi, która 
sprawi, że rodzice z zerówek będą 
chcieli posyłać dzieci właśnie do 
polskiej szkoły. Dlatego wspieramy 
placówki wyposażając pierwszaków 

w tornistry, przybory szkolne oraz 
książeczki edukacyjne. Drugą kwe-
stią są absolwenci. Tu podstawowe 
pytanie brzmi: jakiego absolwenta 
chcemy wychować? Kim młody Po-
lak na Litwie ma się stać, kim ma być 
wychodząc ze szkoły i wkraczając w 
dorosłe życie, idąc na studia i myśląc 
o karierze zawodowej. Ten podsta-
wowy kaganek oświaty powinien 
uwzględniać nie tylko patriotyzm 
czy więzi polskości, ale uwzględniać 
też instrumenty dające szanse na 
rynku, rywalizowania i konkurowa-
nia z absolwentami z innych szkół. 
Pchnięcie polskich szkół na Litwie 
w nowoczesność i wyższy poziom 
nauczania, zarządzania i budowania 
marki szkoły, to jest to, co jest ciągle 
do zrobienia. 

Jakie projekty uznaje Pan za waż-
ne w rejonie solecznickim? Rozmawiała KATARZYNA BIERSZTAŃSKA

Interesującym wyzwaniem jest aktywacja dobrze działających 
sieci punktów turystycznych i agroturystycznych, blisko 
ciekawych miejsc jak Merecz, Pawłowo, Wilkiszki czy kościół w 
Butrymańcach. Macie przepiękny rejon, piękną przyrodę, lokalizację 
geograficzną. Jest to jedno z tych miejsc, do którego często i chętnie 
wracam będąc na Litwie, które wręcz woła o stworzenie polskiej 
agroturystyki nastawionej na turystów z Polski. 

Myślę, że w ciągu dwóch lat 
udało nam się mocno poszerzyć 
działalność i natchnąć młode 
organizacje na Litwie do 
podejmowania nowych, czasami 
trudnych, ale poszerzających 
horyzonty wyzwań.

CIĄG DALSZY ZE STR. 4

Interesującym wyzwaniem jest 
aktywizacja dobrze działających 
sieci punktów turystycznych i 
agroturystycznych blisko cieka-
wych miejsc jak Merecz, Pawłowo, 
Wilkiszki czy kościół w Butrymań-
cach. Macie przepiękny rejon, pięk-
ną przyrodę, lokalizację geogra-
ficzną. Jest to jedno z tych miejsc, 
do którego często i chętnie wracam 
będąc na Litwie, które wręcz woła 
o stworzenie polskiej agroturystyki 
nastawionej na turystów z Polski. 
Drugi wątek, to spółdzielczość, 
która przed II wojną światową 
świetnie działała na Wileńszczyź-
nie. Wiem, że takie dyskusje, w 
związku z reaktywacją spółdziel-
czości odbywają się w Wilnie, ale 
moim zdaniem, powinny również 
odbywać się w Solecznikach, w 
Trokach, Landwarowie i innych 
miejscowościach. Klienci z chęcią 

sięgnęliby po polskie produkty 
mleczne, spożywcze, rzemieślnicze 
z Wileńszczyzny. Dużo turystów z 
Polski kupuje litewski Džiugas czy 
litewską kiełbasę, a tak naprawdę 
chcielibyśmy kupić kiełbasę wileń-
ską czy biały ser spod Białej Waki. 
Takie produkty można w tani i ła-
twy sposób dystrybuować i sprze-
dawać, a poprzez to promować 
region i rozpowszechniać wiedzę 
o drobnych rzemieślnikach i wy-
twórcach, których macie w swoim 
rejonie. 

Jak Pan ocenia współpracę z re-
jonem solecznickim? 

Soleczniki stawiam za wzór. 
Wasze projekty są najbardziej ca-
łościowe i najlepiej dopracowane. 
Dostajecie systematyczne dofi-
nansowanie, a więc to podkreśla 
jakość projektów, ich realizację i 
dobre rozliczenia. Staramy się, by te 
dotacje z roku na rok były większe. 
Tym, co was jeszcze wyróżnia, jest 
stawianie na kulturę wysoką. Mówię 
nie tylko o imprezach organizowa-
nych w Pałacu w Jaszunach, ale też 
o cyklicznych imprezach organizo-
wanych w Solecznikach czy Ejszysz-
kach. Nie ograniczacie się tylko do 
dożynek czy świąt tradycyjnych, 
kalendarzowych czy liturgicznych. 
Staracie się sięgnąć po coś bardziej 
ambitnego i nowoczesnego. W Fun-
dacji to cenimy. 

Co z seniorami, dzięki którym 
przetrwała polskość na Wileńsz-
czyźnie? 

W końcówce 2017 r. wspólnie z 
Ambasadą RP w Wilnie, Trockim 
i Wileńskim Miejskim Oddziałami 
Związku Polaków na Litwie zorga-
nizowaliśmy świąteczną paczkę dla 
starszych mieszkańców Wilna i Trok 
z polskimi korzeniami. W tym roku 
chcemy rozszerzyć akcję także na 
Soleczniki. Wspieramy też hospi-
cjum prowadzone przez s. Michaelę 
Rak w Wilnie. Staramy się wspierać 
projekty, w których są zaangażowa-
ni kombatanci czy osoby zasłużone 
dla podtrzymywania polskiej kul-

tury, świadomości na Litwie, bo to 
jest nasz ukłon za ich wytrwanie w 
polskości. 

Kończąc naszą rozmowę chciała-
bym zapytać, jakie miejsce udało 
się Panu zwiedzić w naszym rejo-
nie? Co najbardziej się podobało?

Ciągle jeszcze nie przepłynąłem 
całej Mereczanki kajakiem. To jest 
rzecz, z którą zalegam. Zjeździłem 
parę lat temu na rowerze praktycz-
nie cały wasz region i nie sposób 
podać jednego miejsca. Można po-
wiedzieć, że teraz na świeżo jestem 
urzeczony dworem w Wilkiszkach. 
Bliskie memu sercu, ze względu 
na moją babcię, jest pogranicze 
litewsko-białoruskie w okolicach 
Ejszyszek i Wersoki. Ale trudno mi 
wskazać jedno miejsce. Lubię wra-
cać na Litwę i dobrze mi się współ-
pracuje z różnymi organizacjami, 
mediami, parafiami i szkołami. 
To portfolio działań i wachlarz 
różnych instytucji jest co roku 
liczniejszy i bardziej obfity, po-
twierdzający, że warto jeździć na 
Litwę z ofertą większą i bogatszą 
niż to było dotychczas. Myślę, że 
w ciągu dwóch lat udało nam się 
mocno poszerzyć działalność i 
natchnąć młode organizacje na 
Litwie do podejmowania nowych, 
czasami trudnych, ale poszerza-
jących horyzonty wyzwań. W tym 
jest klucz do młodego pokolenia, 
bo musimy myśleć o działalności 
polskiej i polonijnej w kontekście 
formy, która jest atrakcyjna dla 
młodych ludzi, ale która w pewnym 
sensie uwzględnia sentymenty se-
niorów.  

Świat jest mały, 
a Polski i Polaków w nim pełno
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Jak rozpoczęła się twoja przygoda 
z muzyką?

Jestem zakochanym w sztu-
ce chłopakiem z Solecznik. Moja 
przygoda z muzyką rozpoczęła się 
wtedy, kiedy przekroczyłem próg 
Szkoły Sztuk Pięknych im. S. Mo-
niuszki w Solecznikach. Muszę po-
dziękować za to swoim rodzicom. 
Moim podstawowym instrumen-
tem był akordeon, ale równolegle 
uczyłem się grać na fortepianie. 
Szkołę Sztuk Pięknych ukończyłem 
w wieku 14 lat. Wtedy odkryłem w 
sobie zamiłowanie do malarstwa i 
przez następne cztery lata próbo-
wałem posiąść wszystkie arkana 
dzieła malarskiego.

Uczyłem się w szkole muzycznej 
gry na skrzypcach i moim ma-
rzeniem było jak najszybsze jej 

ukończenie, a ty jednak zostałeś 
na dalsze cztery lata...

Już wtedy wiedziałem, że chcę 
zostać architektem. Nauka malar-
stwa pomaga mi w realizowaniu 
swoich marzeń. W szkole miałem 
same dziesiątki, ale nie cierpiałem 
wkuwania. Czułem, że jestem czło-
wiekiem powiązanym ze sztuką.

Po tak dobrze złożonej maturze  
mogłeś studiować na różnych kie-
runkach. Skąd wiedziałeś, którą 
ścieżką życiową podążać dalej?

Cały czas czułem wsparcie swoich 
rodziców. To oni kupili mi pierwszy 
akordeon, dali zgodę na studiowa-
nie malarstwa. Przypominam sobie 
pierwsze próby założenia z przyja-
ciółmi zespołu muzycznego. Miałem 
wtedy 15 lat. Nikt z nas nie umiał grać 

na perkusji. „Kupujemy perkusję i ucz 
się na niej grać!“ – powiedzieli mi 
rodzice. Mając lat 13 zażądałem na 
urodziny prawdziwą gitarę. Też mi ją 
kupili. Cały czas czuję ich wsparcie. 
Rodzice są dla mnie kierunkowska-
zem na dalszej drodze życia.

Mówiłeś o próbie założenia ze-
społu muzycznego...

Udało nam się założyć zespół 
muzyczny, który mieszkańcom re-
jonu musi być znany. Kilkakrotnie 
występowaliśmy na imprezach z 
cyklu „Lato Młodzieży“ z zespołem 
„Fly Right Now”. Mieliśmy kilka 
solowych koncertów w Gimnazjum 
Tysiąclecia w Solecznikach. 

Mając takie talenty muzyczne po-
stanowiłeś studiować na wydziale 
architektury. Dlaczego nie muzyka?

Poczuj się gwiazdą z @SOFAcovers
Od trzech miesięcy zdolna wokalnie młodzież z rejonu solecznickiego może poczuć się 
prawdziwą gwiazdą, wykonując utwory w profesjonalnej aranżacji, grając z utalentowanymi 
muzykami. Jest to możliwe dzięki projektowi @SOFAcovers, którego pomysłodawcą jest 
Andrius Balionis z Solecznik.

Myślę, że muzyki mogę nauczyć 
się sam. Obserwowałem osoby, któ-
re ukończyły studia muzyczne i za-
uważyłem, że proces twórczy w nich 
zanikł. Wykonanie utworów jest u 
nich na najwyższym poziomie, ale 
sam proces tworzenia muzyki gdzieś 
znikł. Muzykę zostawiłem dla siebie 
jako największe hobby.

Założyłeś własne studio nagranio-
we. Opowiedz, jak do tego doszło.

Jak już mówiłem, założyliśmy z 
chłopakami zespół muzyczny. Ma-
rzyliśmy o tym, by jako najlepsi, 
wydać swój własny krążek. Ze swo-
im przyjacielem, Olgierdem Duch-
niewiczem, szukaliśmy możliwo-
ści zrealizowania pomysłu. Długie 
wieczory spędzone na analizie pracy 
studiów nagraniowych zaowocowa-
ły tym, że założyłem własne studio 

„FVA studija”. Robimy zdjęcia, fil-
mujemy i nagrywamy piosenki!

Twój projekt muzyczny nazywa 
się SOFAcovers. Dlaczego właśnie 
ten mebel przypadł Ci do gustu?

Pół roku temu przesuwaliśmy 
w domu meble i sofa okazała się 
zbędnym elementem w pomiesz-
czeniu. Postanowiłem wywieźć ją 
do studia. Do otoczenia pasowała 
jak ulał. Stały przy niej stare gło-
śniki sowieckie. Spojrzałem na to 
ergonomiczne połączenie mebla i 
kolumn muzycznych i wiedziałem, 
jak projekt muzyczny ma wyglądać. 

Na sofie gościło już ponad piętna-
stu wokalistów. Czy każdy chętny 
może spróbować swoich sił?

Oczywiście! Zazwyczaj zgłaszają 

się osoby znajome. Wiem, jak śpie-
wają, jaki mają potencjał muzycz-
ny, ale jeśli piosenkę chcą nagrać 
osoby nieznajome, to też nie ma 
problemu. Proszę ich zazwyczaj o 
próbę wokalu, jakieś stare nagrania. 
Szykuję  gitarowy i fortepianowy 
podkład muzyczny, spotykamy się 
później w studiu i po 3-4 próbach 
nagranie jest gotowe. Nie musisz 
być profesjonalistą, by nagrać swój 
własny utwór.

Jak projekt muzyczny będzie roz-
wijał się w przyszłości?

Zbliża się lato – piękna pora 
roku. Myślę, że studio nagraniowe 
„wyemigruje” w plener. Zapraszam 
wszystkich chętnych do śpiewania i 
grania razem z nami na łonie natury.

ROZMAWIAŁ ZDZISŁAW PALEWICZ JR

Przedszkole w Janczunach 
ma 40 lat!
„Nie mówcie nikomu, bo czujemy się, jak w domu“ – w ten 
sposób dzieciaki określiły swoje uczucia podczas imprezy 
z okazji 40-lecia przedszkola w Janczunach. Nastrojowe 
spotkanie w gronie byłych i teraźniejszych wychowanków i 
wychowawców placówki odbyło się 18 maja.

– Jeśli dzieciaki i Państwo czujecie 
się tu jak w domu, to znaczy, że wszy-
scy spełniliśmy się – i my jako władza, 
i wy, tutaj mieszkający – nawiązując 
do wiersza dzieciaków powiedział 
mer rejonu solecznickiego Zdzisław 
Palewicz. – Każdy jubileusz zmusza 
do pewnej refleksji i nad przeszłością, 
i nad przyszłością. To miejsce, które 
kiedyś było przedszkolem, a dziś jest 
częścią Uniwersalnego Centrum Wie-
lofunkcyjnego, ma wymiar nie tylko 
lokalny – mówił mer. – Według mnie, 
jest to symbol gospodarności, symbol 
patriotyzmu i symbol nadziei. Go-
spodarności, bo równo 100 lat temu 
w Janczunach był jeden dom, w któ-
rym mieszkało 8 osób, teraz mamy 

tu 70 domów i ponad 300 mieszkań-
ców. Wiemy, jak w czasach naszych 
rodziców, ludzie ciężko pracowali, 
aby na tym praktycznie pustkowiu 
powstała miejscowość z przykłado-
wym przedszkolem, centrum obsłu-
gi, najlepszym zakładem mechaniki 
rolnej. O to, bez wątpienia, postara-
ła się ówczesna władza, szczególnie 
kierownik miejscowego kołchozu Jan 
Olechnowicz, do którego też nale-

żał pomysł otwarcia tu pierwszego 
polskiego przedszkola. Wielu starań 
do zachowania tej placówki, kiedy z 
powodu zmniejszenia liczby dzieci 
powszechnie zamykały się szkoły 
i przedszkola, dołożyła późniejsza 
władza, która postarała się o reno-
wację budynku i reorganizację insty-
tucji. Dziś to miejsce jest symbolem 

– Jeśli dzieciaki i Państwo czujecie się tu jak w domu, to znaczy, że 
wszyscy spełniliśmy się – i my jako władza, i wy, tutaj mieszkający 
– nawiązując do wiersza dzieciaków powiedział mer rejonu 
solecznickiego Zdzisław Palewicz.
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ką–Olechnowicz, Łucję Rynkiewicz.  
Niezwykle emocjonująco o budowa-
niu Janczun i zakładaniu przedszkola 
mówił były kierownik miejscowego 
kołchozu Jan Olechnowicz.

Swoje życzenia dla społeczności 
przedszkola złożyli prezes Solecz-
nickiego Oddziału Stowarzyszenia 
Szkół Polskich na Litwie „Macierz 
Szkolna” Jadwiga Sinkiewicz, wice-
dyrektor administracji samorządu 
rejonu solecznickiego i była wycho-
wanka przedszkola Beata Pietkiewicz, 
kierownik wydziału oświaty i sportu 
administracji samorządu Regina Mar-
kiewicz, starosta gminy butrymańskiej 
Wanda Bielska, dyrektor Gimnazjum 
im. A. Krepsztul w Butrymańcach Te-
resa Sawiel, radny samorządu Tadeusz 
Rudzis, delegacja dyrektorów przed-
szkoli rejonu, rodzice i inni.

Za obecność na uroczystości 
dziękowała kierownik Uniwersal-
nego Centrum Wielofunkcyjnego 
Nijolia Voitkevičienė. Dla niej, jak 
też byłych i obecnych pracowników 
placówki, zostały przekazane oko-
licznościowe listy gratulacyjne.

Niewątpliwie najbardziej uro-
czym momentem święta były wy-
stępy dzieci przedszkolaków. Pol-
skie wiersze i piosenki, litewski 
klumpakojis zauroczyły zebraną 
publiczność, nieszczędzącą okla-
sków dla małych artystów. Muzycz-
ne pozdrowienia dla publiczności 
przygotowali również byli wycho-
wankowie przedszkola. Imprezę 
ukoronował jubileuszowy tort i 
wspólny taniec.

Przedszkole w Janczunach ma 40 lat!

lokalnego patriotyzmu, dobrego pa-
triotyzmu, opartego na wierze, który  
widać i w dzieciach, i w rodzicach, 
i w wychowawcach. I oczywiście,  
symbol nadziei, bo jeśli w niego nie 
wierzyć, to wiele rzeczy na ziemi już 
by nie istniało. Tej nadziei uczy też 
przedszkole, bo bez niej nie byłoby tej 
placówki, ale przed nami kolejne ju-
bileusze i kolejne pokolenia. Bądźmy 
dumni za naszych przodków, z siebie 
i przekażmy naszym następcom, jak 
ważna jest praca, gospodarność, pa-
triotyzm, nadzieja. 

Historię placówki przybliżyła wy-
chowawczyni Danuta Gładka, która 
przypomniała zasłużonych dla pla-
cówki pracowników i jej kierowników 
– Krystynę Żemło, Reginę Parwic- IRENA KOŁOSOWSKA
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