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

ŚWIĘTOJAŃSKIEJ NOCY CZAR
Prof. Mieczysława Zdanowicz: „Nasi absolwenci
na rynku pracy dobrze się czują i znajdują zatrudnienie”
Spacerkiem po zabytkowej wsi do zabytkowego dębu
Warszawskie spotkania z teatrem litewskim

WYWIAD

SŁOWO WSTĘPNE

Prof. Mieczysława Zdanowicz:

Szanowni Państwo!

„Nasi absolwenci na rynku pracy
dobrze się czują i znajdują zatrudnienie”

Mamy czerwiec, więc przyszła pora na kolejny, pięćdziesiąty piąty numer
„Solecznik”. Tym razem na okładce dziewczyny ze świętojańskimi wiankami
podczas zabawy w Jaszunach – miejscu, gdzie Święto Jana ma bogatą i długą
tradycję. Wewnątrz magazynu Zabawom Świętojańskim poświęciliśmy trzy
strony – piękne, kolorowe imprezy pełne magii, muzyki oraz tradycji, odzwierciedlających nasze bogactwo kulturowe odbyły się też w Zubiszkach nad
Wersoką, Paszkach, nad stawem w Butrymańcach. A co prócz tego?

Rozmowa z prof. Mieczysławą Zdanowicz, 		
dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie

Byliśmy też z wizytami na imprezach, spotkaniach, konkursach. Rozmawialiśmy z dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie prof.
Mieczysławą Zdanowicz o tym, czym żyje i jakie ma plany filia Uniwersytetu
Białostockiego. Swoimi sukcesami i marzeniami podzieliły się też z nami Basia
i Jola, solistki zespołu „Art Of Music”. Dla kibiców przygotowaliśmy artykuł o
zwycięstwach i codzienności Klubu Koszykarskiego „Salcininkai”.
Czerwiec, to początek wakacji, tak długo oczekiwanych przez uczniów. Praktycznie każda placówka oświatowa w
rejonie zatroszczyła o odpoczynek dzieci organizując obozy dzienne. O niektórych z nich też napisaliśmy.
Mamy nadzieję, że chętnie skorzystacie z naszej propozycji zwiedzenia jednego z bardzo ciekawych zakątków naszego rejonu – Dziewieniskiego Historycznego Parku Regionalnego, spędzając jeden z dniu urlopu na łonie przyrody i
poznawania uroków naszej przepięknej Ziemi Solecznickiej.
A więc miłej lektury i udanych wakacji!

Irena Kołosowska
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Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku działa już 11
rok. Aby doszło do realizacji tak
ważnego przedsięwzięcia, trzeba
wiele wysiłku. Jakie były początki
Wydziału, skąd wynikła taka potrzeba i jak się udało zrealizować
ten pomysł?
Ponad 10 lat temu zapadła decyzja o utworzeniu Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.
Była to decyzja Rządu Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.
Wydział funkcjonuje na podstawie
zezwoleń wydanych przez stosowne
ministerstwa obu państw, a inicjatorem całej akcji stworzenia szkoły
wyższej, gdzie Polacy mogliby się
kształcić w języku polskim, było
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. System szkolnictwa na
Litwie jest bardzo rozwinięty, ale
brakowało tego końcowego etapu,
gdzie osoby kończące szkoły polskie
mogłyby zdobywać wykształcenie
wyższe również w języku polskim.
Jakie dzisiaj są kierunki, które
może wybrać przyszły student?
W tej chwili kształcimy na
trzech kierunkach: ekonomii, informatyce i europeistyce. Ekonomia
i informatyka są kierunkami, które
funkcjonują od początku, przy czym

Myślę, że drugim ważnym
argumentem - i o to zabiegamy
- jest to, że zapewniamy dobry
poziom kształcenia i w krótkim
okresie czasu możliwość
uzyskania stopnia licencjata
albo magistra z duża ilością
praktyk, którą wprowadzamy.

ekonomia została uzupełniona o
studia drugiego stopnia. Studenci
więc mogą uzyskać stopień nie tylko licencjacki - odpowiednik litewskiego bakałarza, ale po kolejnych
dwóch latach uzyskują też stopień
magistra. Natomiast od trzech lat
uruchomione są studia na kierunku
europeistyki. Są to nowe studia. W
tym roku będziemy mieli pierwszych absolwentów.
Dlaczego studenci, zostając na Litwie, wybierają studia po polsku?
Jak mówią sami studenci głównie z tego względu, iż zajęcia są
prowadzone w języku polskim i
mają możliwość kontynuowania i
zakończenia edukacji podjętej w
szkole w języku polskim. Myślę, że
drugim ważnym argumentem - i o
to zabiegamy - jest to, że zapewniamy dobry poziom kształcenia i
w krótkim okresie czasu możliwość
uzyskania stopnia licencjata albo
magistra z duża ilością praktyk,
które wprowadzamy. Na kierunku
europeistyki mamy profil praktyczny już od samego początku studiów,
czyli studenci mają aż trzy miesiące
praktyk w całym cyklu kształcenia:
po drugim roku miesięczna praktykę i na ostatnim semestrze studiów
uczęszczają tylko na zajęcia seminaryjne, piszą pracę dyplomową
i mają też kolejną praktykę. Jest
to bardzo ważne, bowiem daje to
gwarancję dobrego praktycznego
przygotowania do zawodu, który
będą wykonywać. Chcę podkreślić,
że dla kierunku europeistyki mamy
podpisane umowy z wieloma instytucjami, które chętnie przyjmują
naszych studentów na praktyki.
Mamy też odzew studentów, którzy po drugim roku studiów mieli
praktyki i są zadowoleni. Wracają

w to samo miejsce na praktykę po
to, by zdobyć nowe doświadczenia.
W ciągu 10 lat uniwersytet ukończyło około 500 studentów. Czy
Państwo monitorują ich karierę
zawodową, czy się interesują,
gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
W tej chwili uniwersytet ukończyło już ponad 600 absolwentów.
Nie mamy takiego instrumentu,
by robić monitoring dalszego losu
wszystkich absolwentów, ale udało
nam się podjąć współpracę z absolwentami. Nie tak dawno został powołany Klub Absolwenta i myślę, że
to będzie taka pierwsza organizacja,
z którą będziemy mogli współpracować i śledzić już dokładnie losy
większości absolwentów. Byłoby
idealnie, gdyby wszystkich absolwentów, ale dobrze by było, gdyby
chociaż większości. Natomiast z całą
stanowczością możemy powiedzieć,
z danych które są przedstawiane oficjalnie wśród osób poszukujących
pracy albo nie ma naszych absolwentów, albo są to jednostki. Jest to
niewielki procent. To pozwala nam
wyciągać wniosek, że nasi absolwenci na tym rynku pracy dobrze
się czują i znajdują zatrudnienie.
Jaki procent stanowią studenci z
rejonu solecznickiego i czy się wyróżniają na tle innych studentów?
Jeśli chodzi o absolwentów z
rejonu solecznickiego, w ubiegłym
roku mieliśmy ich 26. Jest to około
jednej piątej wszystkich absolwen-

3

WYWIAD
tów. To znaczący udział. Najwięcej
w ubiegłym roku mieliśmy absolwentów z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego - 6, po 5 osób z Gimnazjum
im. Anny Krepsztul i Gimnazjum im.
Michała Balińskiego, 4 z Gimnazjum
im. P.K.Brzostowskiego i po 2 osoby
z innych.
Jakie studia najczęściej wybierają
nasi studenci?
Do tej pory ekonomię i informatykę, w związku z tym, że mamy
zdecydowaną większość na ekonomii. Chcę podkreślić bardzo dobrą
współpracę z rejonem. Byłam na
spotkaniu z panem merem rejonu
solecznickiego Zdzisławem Palewiczem. Współpracujemy też bardzo
dobrze z panią kierownik wydziału
oświaty i sportu Reginą Markiewicz. Cenię tą współpracę. Wiem,
że nasi studenci odbywają praktyki
również u siebie w rejonie. Myślę,
że ta współpraca będzie się rozwijała, dlatego że w roku akademickim
2018/1019 będziemy aktywizować
profil praktyczny na kierunku ekonomii i informatyki w zwiększonym
wymiarze godzin.
Z jakim problemami boryka się
Filia UWB?
Dotychczas największym problemem był problem lokalowy. Jest Pani
w naszej siedzibie. Są to pomieszczenia wynajmowane od 10 lat, ale
udało się ten problem definitywnie
rozwiązać. W marcu została podpisana umowa pomiędzy ministrem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego panem premierem Gowinem a rektorem Uniwersytetu w Białymstoku
panem profesorem Robertem Ciborowskim o dofinansowaniu rozbudowy pomieszczeń budynku, który
Uniwersytet ma przy ulicy Makowej.
To jest bardzo dobra wiadomość!
Jakie więc są dalsze plany uczelni?
Na razie na Litwie, jak i w całej
Europie, jest problem niżu demograficznego, powiększony dodatkowo o
dużą liczbę młodych ludzi wyjeżdżających z Litwy, więc przy takich problemach trudno jest składać ofertę
na otwarcie kolejnych kierunków.
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Istnieje obawa, że nie będzie chętnych na studiowanie. Rozważamy
taką możliwość uruchomienia kolejnych kierunków. Ewentualnie, gdyby
się okazało, że któryś z tych trzech
kierunków przestaje już być atrakcyjny dla studentów, a tak często się
dzieje, to wtedy będzie zamiennie
wprowadzany inny, dlatego że zgod-

Jeśli chodzi o absolwentów
z rejonu solecznickiego, w
ubiegłym roku mieliśmy ich
26. Jest to około jednej piątej
wszystkich absolwentów. To
znaczący udział.
nie z ustawodawstwem litewskim
filie zagraniczne funkcjonujące na
Litwie muszą prowadzić trzy kierunki. To jest minimum. Nie wykluczam,
że będą zmiany w przyszłości. Na
najbliższy rok akademicki i kolejny
nie przewidujemy jednak zmian.
A jak jest z kadrą akademicką?
Czy jest wystarczająca?
Generalnie posiadamy kadrę,
która wypełnia wymagania przewidziane w polskim i litewskim prawie.
Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny. Mamy
16 pracowników, którzy są zatrudnieni na wydziale w Wilnie i od 35
do 40 osób w zależności, jaki to jest
semestr, dojeżdża z Białegostoku z
trzech wydziałów: ekonomii, informatyki, matematyki, prawa. W ten
sposób zapewniamy obsadę specjalistów dla każdego przedmiotu.
Jak, Pani zdaniem, istnienie Filii
wpływa na społeczność polską na
Litwie?
To jest trudne pytanie, potrzebujące szerszych badań. Staramy
się, by wydział nie zamykał się tylko w murach, żeby się otwierał dla
społeczności, żeby współpracował
ze społecznością. Co roku odwiedzamy wszystkie szkoły polskie.
Spotykamy z bardzo miłym przyjęciem. Byłam osobiście w rejonie
solecznickim. Jak już wspominałam,
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Dzień Żałoby i Nadziei

spotykałam się z merem i panią kierownik oświaty. Ostatnio robiliśmy
wspólnie z Europejską Fundacją
Praw Człowieka akcję wspierania
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, dotyczącej praw mniejszości
narodowych i językowych. W spotkaniu tym brała też udział pani
dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych RL. Najpierw było
seminarium, gdzie przedstawiliśmy
koncepcję europejskiej inicjatywy
obywatelskiej. Potem udostępniliśmy salę komputerową, gdzie osoby
z zewnątrz, które miały chęć, mogły
składać deklaracje poparcia. Wiem,
że potem był odzew i akcja rozlała się szeroką falą na całej Litwie
i po raz pierwszy Litwa uzyskała
wystarczająca ilość deklaracji poparcia, potrzebnego do tego, by
inicjatywa została poddana dalszej
procedurze. Cieszę się, że Wydział
mógł mieć jakiś minimalny wkład.
Robimy też inne akcje. Studenci
sprzątają cmentarz Rossy. Organizują akcje wychodzenia do szpitali,
odwiedzania chorych dzieci.

14 czerwca br. w całym
kraju odbywały się
obchody Dnia Żałoby i
Nadziei, upamiętniające 77.
rocznicę początku zesłania
mieszkańców Litwy na
tereny w głębi Związku
Radzieckiego.

Dlaczego warto wybrać Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Uniwersytetu w Białymstoku?
Każdy młody człowiek powinien
się kształcić bez względu na to, jaki
kierunek studiów wybierze. Studia są
doskonałym okresem, by poszerzyć
swoje horyzonty i zainteresowania,
by spotkać ciekawe osoby. W przypadku Polaków na Litwie ważnym
argumentem jest to, że mogą być to
studia w języku polskim. Studenci
mają możliwość kontaktów ze studentami z Białegostoku i odwrotnie. Dzisiaj gościmy na naszym wydziale przedstawicieli Parlamentu
Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku. Nasi studenci działają w
strukturach uniwersyteckich, tworzą
wspólne konferencje, seminaria. Myślę, że jest to doskonała okazja, by
rozwijać polskość, by spotykać się z
Polakami.

Spotkanie Miast Partnerskich w Solecznikach

Dziękuję za rozmowę!
Rozmawiała BEATA PIETKIEWICZ

W tym dniu w Ejszyszkach przy
Pomniku Pamięci mieszkańców Ejszyszek i okolic, którzy zginęli zostali
wywiezieni lub zmuszeni do opuszczenia rodzinnych stron w latach
1939-1959 oddano cześć osobom,
które już nigdy nie wróciły do domu.
W obchodach wzięli udział mer
rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, wicemer rejonu Jadwiga Sinkiewicz, starosta gminy ejszyskiej Mirosław Bogdziun, społeczność miasta.
Wspominając tragiczne wydarzenia, które dotknęły praktycznie
każdą rodzinę, mer rejonu zaznaczył, jak w dniu dzisiejszym ważne
jest zachowanie pokoju.
- Dzień Żałoby i Nadziei dla każ-

dego obywatela jest bardzo ważny,
ponieważ 14 czerwca miały miejsce
pierwsze wywózki niewinnych ludzi.
Dziś zebraliśmy się przy tym pomniku, aby upamiętnić i oddać hołd ofiarom, wśród których znaleźli się także
mieszkańcy Ejszyszek i okolicznych
miejscowości. Dziś nie tylko dzień
żałoby, to jest także dzień nadziei.
Nadziei, bo każdy z wywiezionych
marzył i wierzył, że wróci do kraju.

Delegacje z pięciu partnerskich samorządów rejonu
solecznickiego w dn. 8-11 czerwca wzięły udział w Spotkaniu
Miast Partnerskich w Solecznikach. Impreza odbyła się w
ramach cyklu otwartych debat publicznych i warsztatów
tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej pt. „Dokąd
zmierzasz, Europo?”, organizowanych przez sieć miast
partnerskich.

Co roku podobne spotkania mają
miejsce w jednym z miasta partnerskich, a ich celem jest omówienie ak-

tualnych zagadnień działalności samorządów, a także dalszej współpracy,
wymiany doświadczeń oraz podsu-

Mamy wolne państwo, jednocześnie
chcemy mieć wolne, niezależne państwo również w przyszłości. Po to
musimy pracować i nie dopuścić do
powtórki wydarzeń sprzed 77 lat powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.
Przed pomnikiem dźwięczały
wspomnienia osób, których rodziny przeżyły wywózki, zapalono też
znicze i złożono wieńce.

mowanie dotychczasowych działań.
8 czerwca w sali administracji samorządu odbyło się spotkanie inauguracyjne, na którym gości przywitał
mer rejonu solecznickiego Zdzisław
Palewicz.
- Receptą na zgraną współpracę jest dialog. Europa może dobrze
współpracować jedynie pod warunkiem częstych spotkań pomiędzy organizacjami i przedstawicielami różnych krajów, którzy zechcą słyszeć i
wspierać jeden drugiego. Jesteśmy w
takim miejscu, gdzie można to odczuć,
gdyż rejon solecznicki jest regionem
wielokulturowym, a zadaniem lokalnej władzy jest stworzenie dogodnych
warunków dla dobrego samopoczucia
każdego mieszkańca. I o to chodzi w
całej Europie – mówił mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.
Do Solecznik przybyły dwie deleDOKOŃCZENIE NA STR. 6
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 5

gacje z Niemiec – z Hude na czele z
Uwe Schubertem i miasta Kropelin na
czele z Rufem Thortenem; Nowego
Miasta Lubawskiego (Polska) na czele
z kierownikiem działu promocji Jerzym Grządzielewskim; francuskiego
Arnage na czele z merem Sergem Dodinem oraz Fiume Veneto (Włochy)
na czele z Eleonorą Crestan.
Temat tegorocznego spotkania miast partnerskich skupiał się
przede wszystkim na przedstawieniu
sytuacji mniejszości narodowych w

gminach lub krajach partnerskich.
Warsztaty obejęły dyskusje i wymianę doświadczeń partnerów w kwestii
łamania stereotypów dotyczących
mniejszości narodowych, szans i
zagrożeń ze strony imigrantów dla
społeczeństw lokalnych.
Czym i jaki jest dialog międzykulturowy na przykładzie rejonu solecznickiego przedstawiła koordynatorka
spotkania, wicedyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego
Beata Pietkiewicz. Swoje prezentacje
na ten temat przedstawili też goście.
Wizyta w Solecznikach pozwoli-

SZKOLNICTWO
ła na bezpośredni kontakt pomiędzy
członkami delegacji z Polski, Niemiec,
Włoch i Francji, a przedstawicielami
mniejszości narodowych na Litwie –
goście odwiedzili wspólnotę prawosławną w Michnowie, Gimnazjum im.
J. Śniadeckiego w Solecznikach.
Goszczące delegatów Soleczniki
przedstawiły też swoje walory turystyczne, umożliwiając zwiedzanie pałacu w Jaszunach, Republiki
Pawłowskiej, a także Wilna i Trok.
IRENA KOŁOSOWSKA

Pióro Syrokomli dla najlepszych
Język ojczysty jest jedną z
najważniejszych wartości.
Należy go pielęgnować, dbać
o jego czystość, poprawność,
pamiętać o tym, że jest to
dorobek wielu poprzednich
pokoleń.
Piękną zachętą do głębszego
poznawania tajników ortografii i
interpunkcji języka polskiego jest
dyktando konkursowe „O pióro Władysława Syrokomli” dla uczniów
w wieku 11-14 lat, organizowane
tradycyjnie pod patronatem mera
samorządu rejonu solecznickiego,
prezesa Solecznickiego Oddziału
Rejonowego Związku Polaków na
Litwie Zdzisława Palewicza. W tym
roku do rywalizacji o miano „Mistrza
Ortografii” stanęło 14 uczniów w I
kategorii wiekowej (11-12 lat) i 15
uczniów w II kategorii wiekowej (1314 lat) z 8 gimnazjów rejonu.
Przewodnicząca komisji sprawdzającej oraz prezes gimnazjalnego
koła ZPL Andżeła Dajlidko, podsumowując wyniki konkursu, podkreśliła,
że wszyscy uczestnicy tak naprawdę
już są zwycięzcami, gdyż jedynie ten
człowiek, który szanuje swą mowę
ojczystą i dba o jej poprawność, ma
większą szansę do samorealizacji i
rozwoju intelektualnego.
Prezes Solecznickiego Oddziału
Rejonowego Związku Polaków na
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Laureaci konkursu w I kategorii wiekowej:
1. Dominika Baranowska - Mistrz Ortografii (nauczyciel Jowita Kazakiewicz, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach)
2. Anna Borkowska - I Wicemistrz Ortografii (nauczyciel Krystyna
Turkot, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach)
3. Justyna Bogdiun - II Wicemistrz Ortografii (nauczyciel Wacława
Iwanowska, Gimnazjum w Ejszyszkach)
Laureaci konkursu w II kategorii wiekowej:
1. Emilia Szumska - Mistrz Ortografii (nauczyciel Stanisława Rodziewicz, Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach)
2. Faustyna Sawicka - I Wicemistrz Ortografii (nauczyciel Wiesława
Rynkiewicz, Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach)
3. Julietta Kropaite - II Wicemistrz Ortografii (nauczyciel Krystyna
Turkot, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach)
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe,
ufundowane przez Solecznicki Oddział Rejonowy ZPL.
Litwie Zdzisław Palewicz, przemawiając do uczestników dyktanda,
podkreślił, że ten konkurs stał się
już tradycyjną inicjatywą i na pewno jeszcze wiele pokoleń uczniów
skorzysta z możliwości sprawdzenia
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swej wiedzy z zakresu ortografii języka ojczystego. Zachęcił również
wszystkich uczestników i laureatów
do brania udziału w kolejnych olimpiadach i konkursach przedmiotowych z języka polskiego.

Wakacje
w szkole
Wakacje, to czas najbardziej
wyczekiwany przez
wszystkich uczniów. Za
sprawą organizowanych w
tym okresie obozów letnich
szkoła może być miejscem
dobrej i twórczej zabawy.
Już na początku czerwca
w kilkunastu placówkach
oświatowych rejonu dzieci
uczestniczyły w wielu
ciekawych warsztatach i
zajęciach.
Działający przy Gimnazjum im.
M. Balińskiego w Jaszunach obóz
letni nosił nazwę „Jestem, tworzę
i cieszę się bezpiecznym środowiskiem”. Tutaj, uczniowie w wieku od
7 do 11 lat, brali udział w zajęciach
edukacyjnych, zawodach sportowych. Nie obyło się bez wyjazdów
– dzieci zwiedzili Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Wileńskiego i wieżę
telewizyjną.
„Lato jak kolory tęczy” – pod takim hasłem w Gimnazjum im. A.

Krepsztul w Butrymańcach dla
uczniów zostały zorganizowane
warsztaty origami, rysunku, lepienia z plasteliny. Każdego dnia dzieci
były zapoznawane z tematyką i celem pracy. Uczestnicy obozu starali
się wykonać zadania jak najlepiej,
a na końcu zajęć wszyscy byli nagradzani smakołykiem – dodatkiem
twórczej energii na kolejne pomysły.
Celem obozu w Gimnazjum im.
P. K. Brzostowskiego w Turgielach była nie tylko dobra zabawa,
ale też wychowanie w dzieciach
inicjatywności, komunikatywności, postawy obywatelskiej. Dużą
uwagę skierowano na pracę w grupach, wychowując w ten sposób w

uczniach poczucia współdziałania.
Podczas obozu odbyły się wycieczki do wspólnoty prawosławnej w
Michnowie, Republiki Pawłowskiej,
Jaszun oraz Muzeum Syrokomli w
Borejkowszczyźnie.
Aby letni wypoczynek nie był
czasem bezmyślnego leniuchowania
obóz dzienny został zorganizowany również w Gimnazjum im. Jana
Śniadeckiego w Solecznikach.
Każdy dzień obozu dostarczał dzieciom mnóstwo dobrych emocji i miłych wrażeń. W ramach odpoczynku
uczniowie odwiedzili Jaszuny,
Rzeczypospolitą
Pawłowską,
Kamionkę,
Borejkowszczyznę
oraz Wilno. W Muzeum Sztuki
Sakralnej dzieci poznawały symbole
liturgiczne i własnoręcznie wykonały
naszyjniki w formie krzyża. W Pałacu
Władców dzieci uczono zasad zachowania na audiencji u króla, symboli
królewskich, po czym dzieci mogły
przymierzyć zbroję lub wykonać
pamiątkowe herby lub wisiorki. W
Muzeum im. Władysława Syrokomli
dzieci poznały trud kaligraficznego
pisania, wykonały wyroby ceramiczne oraz wzięły udział w plenerze
malarskim. Oprócz wycieczek dzieci
oglądały filmy, grały w gry sportowe
oraz brały udział w innych zajęciach
przygotowanych przez zgrany zespół
nauczycieli pracujących w klasach
początkowych.
Przygotowała IRENA KOŁOSOWSKA
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Świętojańskiej nocy czar

Noc świętojańska od
najdawniejszych czasów
była porą wyjątkową. Czy
pozwoliliście się wprowadzić
w świat czarów i rytuałów?
A może ktoś znalazł kwiat
paproci?
W miniony weekend, organizowane przez samorząd rejonu solecznickiego i Centrum Kultury w
Solecznikach zabawy świętojańskie
odbyły się w czterech miejscowościach rejonu – w Zubiszkach nad
Wersoką, nad stawem w Rakliszkach,
w Paszkach i, oczywiście, tradycyjnym i polubionym przez publiczność
tej imprezy – w parku przy pałacu w
Jaszunach. Swoją obecnością imprezy zaszczycili mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz i dyrektor
administracji samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak.
Polana nad Wersoką – chyba
trudno o wdzięczniejsze miejsce na

Swoją obecnością imprezy
zaszczycili mer rejonu
soleczncikiego Zdzisław
Palewicz i dyrektor
administracji samorządu rejonu
solecznickiego Józef Rybak.

tego rodzaju imprezę. Spokojny nurt
rzeki, kopki siana służące za stoliki,
scena w letnich kwiatach, ciekawy
program koncertowy – tylko się bawić! Po uhonorowaniu Janów i Janin,
mer rejonu solecznickiego Zdzisław

Palewicz i dyrektor administracji samorządu rejonu Józef Rybak złożyli
też życzenia staroście gminy koleśnickiej Danucie Wilbik, obchodzącej w tym dniu urodziny.
- To piękna tradycja, która ma

przede wszystkim znaczenie religijne, zaczynająca się od uroczystości w kościele, ale ma też ważne
znaczenie świeckie, służące okazję
do spotkania i zabawy. Dobrze, że
ta tradycja utrawaliła się w naszym
rejonie, a to przede wszystkim dzięki
wam, którzy w tej imprezie uczestniczycie. Życzę wszystkim dobrej
zabawy, dobrego lata, ciekawych
urlopów i wakacji – mówił mer rejonu Zdzisław Palewicz.
Na świętojańskiej scenie wystąpili uczniowie Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach, zespół pieśni
i tańca „Ejszyszczanie”. Gwiazdą
wieczoru był Sergiej Słowianskij –
piosenkarz z Białorusi, specjalnie
zaproszony na tę okazję przez samorząd rejonu solecznickiego.
W sobotę, 24 czerwca, w parku
w Jaszunach zebrani szukali kwiatu

paproci razem z charyzmatyczną orkiestrą dętą Bela Bartoka „Pikolino”
z Budapesztu, rejonowymi zespołami „Znad Mereczanki” i „Solczanie”.
Teatr muzyczny „Rada” z Grodna zaprezentował nastrojowy, kolorowy i
niesamowicie energiczny program
artystyczny. Za nimi na scenę wszedł
wokalno – instrumentalny zespół
„Klezmafour” z Polski, który zaprosił
zebranych do zabawy przed scenę
pod skoczne rytmy bałkańskie. O

Jak i przystało na katolicką tradycję, inauguracją obchodów jest
uroczysta msza święta w kościele.

8

Soleczniki

CZERWIEC 2018

północy kwiat paproci zakwitł wraz
z występem litewskiej grupy folkrockowej „Kitava”, rozprzestrzeniając dawkę muzyki archaicznej
w nowoczesnym jej wykonaniu. Na
zakończenie części koncertowej na
scenie ponownie ukazał się zespół
„Rada”, tym razem już z motywami
romowskimi.
Rozpalone w parku okazałe ognisko stanowiło zachętę do zanurzenia się w swoisty świat nocy świętojańskiej, pełny mieszanki muzyki
tradycyjnej i nowoczesnej, rytmów
ludowych pieśni i tańców, poszukiwań kwiatu paproci. Uczestniczący
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Jaki Jan bez deszczu? I nawet tej
tradycji stało się zadość.

w imprezie mer rejonu solecznickiego podkreślił, że jak i przystało
na katolicką tradycję, inauguracją
obchodów jest uroczysta msza święta w kościele, cieszył się, że impreza
jest też wspomnieniem czasów Jana
Śniadeckiego. Koncertowa scena stała się nie tylko miejscem występów
artystycznych i uhonorowania solenizantów, ale również złożenia gratulacji dla grupy tanecznej zespołu
„Znad Mereczanki”, zwycięzcy konkursu „Polonez 2018” w Słonimie na
Białorusi i zespołowi „Art Of Music”
– zdobywcy II miejsca w Polonijnym
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
Kiedy noc świętojańska nie no-
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siła jeszcze imienia swojego patrona świętego Jana, najkrótsza noc
w roku już wtedy była nocą zabaw
i tanecznych korowodów. Dziś tak
samo dziewczyny puszczają wianki po wodzie, żeby szybciej poznać
swojego wybrańca, a udany skok
przez ognisko, oznacza gorącą miłość i wierność aż po grób. Wiele z
tych zwyczajów i obrzędów przetrwało do naszych czasów przybierając formę wesołej zabawy. Kilka z
nich zaprezentowały dziewczyny w
Paszkach. Sypane do ognia ziarno
ma przynieść dobry urodzaj, a rzucone do niego łupki drewna – spełnienie marzenia – ale niematerial-
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nego – jak zaznaczały prowadzące.
Zgromadzonych powitali starosta
gminy Rimantas Stoczkus i dyrektor
administracji samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak. Nie obyło
się też bez dębowych wieńców dla
solenizantów, a zebranych bawiły
zespoły „Przyjaciele” z Mickun i
„Lidczanka” z Białorusi.
Jaki Jan bez deszczu? I nawet tej
tradycji stało się zadość. W Butrymańcach nad miejscowym stawem
artyści i publiczność świętowali Jana
w smugach deszczu. Ale, jak też zaznaczył obecny na uroczystości mer
rejonu Zdzisław Palewicz, grzechem
by było narzekać na taką pogodę po
dwóch miesiącach ani kropli z nieba.
I w zasadzie nastrój zebranym towarzyszył mimo niesprzyjającej aurze.
Gratulacje dla solenizantów, w tym
też dla starosty Wandy Bielskiej z
okazji minionych imienin, ognisko,
tańce, atrakcje dla najmłodszych i,
oczywiście, koncert. Tym razem w
Rakliszkach wystąpili „Ejszyszczanie”, „Dainuok, širdele“ z Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych w
Solecznikach, „Radunica” z Centrum
Białoruskiego w Solecznikach oraz
zespół „Lidczanka” z Białorusi.
IRENA KOŁOSOWSKA

Grają zaledwie rok, a już
są dobrze znani nie tylko
solecznickiej publiczności, ale
też poza granicami rejonu.
Mowa o zespole „Art Of
Music”. Wiele o nim było
słychać szczególnie w ciągu
ostatnich tygodni, kiedy
młodzi muzycy z Solecznik
przywieźli drugą nagrodę
z II Polonijnego Festiwalu
Polskiej Piosenki w Opolu.
- Wróciliśmy natchnieni do dalszej pracy, z nowymi pomysłami i
celem. Druga nagroda w festiwalu
jest to dla nas wielkie odznaczenie
– mówią solistki zespołu Barbara
Suckiel i Jolanta Prowłocka.
Tegoroczny udział w Festiwalu
dla zespołu był drugą próbą zwycięstwa. Przed rokiem „Art Of Music”
uczestniczył w imprezie i już wtedy
wrócił z Opola w myślą, iż tam pojedzie za rok. Nie ukrywają, że był
to pracowity rok przygotowań do
konkursu i się udało! Druga pozycja wśród 28 uczestników z różnych
krajów, to i ocena poziomu zespołu,
i motywacja do dalszej działalności.
Jak i po co powstał zespół?
- Wywodzimy się z „Solczan”,
bo akurat przed rokiem pojawił się
pomysł utworzenia czegoś w rodzaju grupy wokalnej zespołu. Potem
jednak postanowiliśmy, że to będzie
osobny zespół ze swoją nazwą - „Art
Of Music” – nazwą bardzo uniwersalną, do której pasuje i klasyka, i
folklor, i muzyka popularna. Śpiewamy, bo to najbardziej lubimy.
Cieszymy się, że jesteśmy dobrze
odbierani przez publiczność, więc
ciągle staramy się o nowe akcenty
w graniu – mówi Barbara Suckiel.
Swój repertuar na koncerty zespół dobiera pod kątem widza –na
imprezy państwowe – utwory patriotyczne, święta ludowe – folklor,
dla młodszej publiczności to będą
piosenki popularne, w tym też w języku angielskim. Dziewczyny zgodnie twierdzą, że pierwszy rok działalności zespołu był rokiem prób i

„Art Of Music”:

nagroda – bodźcem do
nowych pomysłów i rozwoju

poszukiwań, jaką muzykę chcą grać.
Dziś skłaniają się do wyboru stylu
folk-rock, dużą uwagę kierując na
utwory naszego regionu – Solecznik,
Wileńszczyzny. Razem z zespołem
„Piramidy” z Polski, zespół przygotowuje wspólny program na 100-lecie Niepodległości Polski, który ma
być przedstawiony publiczności
podczas uroczystości listopadowych.
- Trzeba zaznaczyć, że mamy w
zespole niesamowicie zdolnych i
twórczych muzyków, dlatego wierzymy, że uda nam się sprostać podjętemu wyzwaniu i przyjąć nowe oblicze
– mówi Jolanta.

Charyzma wokalistek Jolanty
Prowłockiej i Barbary Suckiel, nieposkromiona wena twórcza Andriusa
Balionisa i Katarzyny Żemojcin, a
także umiejętności instrumentalne
Armine Asłanian, Karoliny Michajłowskiej, Krzysztofa Kolendy i Tomasza Jermaka już niedługo mają być
utrwalone na pierwszym teledysku
„Art Of Music”. Czyli mamy zapowiedź kolejnej nowości od zespołu,
na którą czekamy z niecierpliwością.
Powodzenia!
IRENA KOŁOSOWSKA
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WYWIAD
KAI”. Zbieramy też składki ze swoich
zawodników. Najmłodsi nasi zawodnicy - uczniowie - składek nie płacą.
Opowiedz o treningach.
Trenujemy w sali sportowej Gimnazjum Tysiąclecia Litwy dwa razy w
tygodniu. Dwie godziny szlifujemy
zagrania ofensywne i defensywne.
Czasami jest nas w sali siedemnastu,
czasami tylko ośmiu, ale treningi
odbywają się ciągle.

Pracowita codzienność –
kluczem do sukcesu
Klub koszykarski „BC SALCININKAI” z Solecznik w swoim
debiutanckim sezonie w czwartoligowych wiosennych
mistrzostwach koszykarskich TOP Sport wywalczył drugie miejsce.
O niełatwej drodze do upragnionego finału, ciężkiej pracy na
treningach i emocjach debiutantów mistrzostw rozmawiam z
zawodnikiem drużyny Darkiem Barkowskim.
Jakie były twoje początki w znanym już na Wileńszczyźnie klubie
koszykarskim „BC SALCININKAI”?
Do klubu trafiłem dwanaście lat
temu mając szesnaście lat. Kolega
Waldemar Śmilgiń zaprosił mnie na
trening podstawowej drużyny. Starsi gracze drużyny szukali młodych
zawodników. Po kilku treningach
zostałem w drużynie aż po dzień dzisiejszy. Muszę przyznać, że początki
nie były łatwe. Wykazać się swoimi
umiejętnościami koszykarskimi
mogłem tylko w przeciągu kilku
minut. Większość czasu spędzałem
na ławce rezerwowych, obserwując
grę bardziej doświadczonych kolegów. Uczyłem się od nich i z czasem
zacząłem grać coraz dłużej.
Drużyna „BC SALCININKAI”
uczestniczy w wielu turniejach
jak na Litwie, tak i na zawodach
za granicą. Który z nich wymaga
najwięcej sił i zaangażowania?
Od sześciu lat gramy w Wileń-

12 Soleczniki

skiej Lidze Koszykarskiej. Udział
w tym turnieju jest prawdziwym
wyzwaniem. Drużyny są na wysokim poziomie, niektórzy zawodnicy
próbowali swoich sił w najwyższej
lidze koszykarskiej Litwy. Zmaganie
się z półprofesjonalistami nie jest
zadaniem łatwym.
Mecze koszykarskie czasami wygrywa się, czasami je przegrywa.
Które ze zwycięstw zapadło Ci w
pamięci najbardziej?
Kilka lat temu uczestniczyliśmy w
Światowych Igrzyskach Polonijnych
w Polsce. Graliśmy mecz z reprezentacją Trok. Liderem tej drużyny był
zawodnik mający 2.12 m wzrostu. Był
od nas wyższy o głowę, ale udało się
pokonać troczan z dwupunktową
przewagą. Nie byli zadowoleni.
Najbardziej dotkliwa porażka –
to roztrwonienie ośmiu punktów
przewagi w ciągu jednej minuty w
Wileńskiej Lidze Koszykarskiej cztery lata temu. Sam nie wiem jak do
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Atmosfera w drużynie jest bardzo
przyjacielska. Spotykamy się ze
sobą nie tylko w czasie meczów,
ale też poza nimi.
tego mogło dojść. Wygrana była nam
wtedy bardzo potrzebna.
Jak powstał pomysł uczestniczenia w wiosennych mistrzostwach koszykarskich TOP Sport?
Turniej ten jest organizowany
dla drużyn, które nie przeszły fazy
grupowej w Wileńskiej Lidze Koszykarskiej. Nie wszyscy nasi zawodnicy wykazali chęć udziału w tych
zawodach. Musieliśmy zagrać około
sześciu meczów, za uczestniczenie
w których trzeba było zapłacić, ale
po krótkiej dyskusji postanowiliśmy
spróbować. Oczekiwania nasze nie
były zbyt wygórowane, ale apetyt
rośnie w miarę jedzenia. Po pierwszym zwycięstwie nastąpiło drugie
i trzecie... Szkoda tylko, że ta szczęśliwa passa opuściła nas w finale.
Jak już wspomniałeś udział w zawodach wymaga środków finansowych. Macie sponsorów?
W imieniu drużyny chciałbym
naszym sponsorom podziękować.
Stroje sportowe sfinansowała spółka
„Sontransa”, pomocy udziela samorząd rejonu solecznickiego. Wspomagają nas również osoby, które
przekazują część swoich dochodów
na klub sportowy ‚BC SALCININ-

Zauważyłem w drużynie nowe
twarze. Czy wszyscy zawodnicy
pochodzą z Solecznik?
Mamy jednego przedstawiciela z
rejonu wileńskiego, a cała reszta jest
z Solecznik. Ciągle szukamy nowych

graczy. Jeżeli młodzi ludzie wykazują
chęć grania w koszykówkę, nie boją
się ciężkich treningów, to zapraszamy ich do siebie. Szkoda tylko, że
takich zawodników jest coraz mniej.
Dzisiejsza młodzież jest ciągle zabiegana, na sport nie ma czasu. Młodzi
ludzie wolą się realizować w świecie
wirtualnym. Cieszy jednak fakt, że
w Solecznikach do uprawiania piłki
koszykowej są stworzone idealne warunki. Mamy dobre boiska i chętnych
do grania w letnią porę roku jest naprawdę niemało.

Oczywiście, że nie! Atmosfera w
drużynie jest bardzo przyjacielska.
Spotykamy się ze sobą nie tylko w
czasie meczów, ale też poza nimi.
Wspólne wypady na miasto, wyjazdy
sprzyjają powstaniu dobrej atmosfery.

Uczestnicząc w turniejach w kraju i
za granicą zawodnicy drużyny spędzają ze sobą dużo czasu. Nie naprzykrzyliście się sobie nawzajem?

Dziękuję za rozmowę.

Jakie plany ma klub sportowy „BC
SALCININKAI” w następnym sezonie?
Po raz kolejny weźmiemy udział
w Wileńskiej Lidze Koszykarskiej.
Wierzę, że z pomocą naszych kibiców uda nam się wygrywać częściej.

Rozmawiał ZDZISŁAW PALEWICZ JR

Na szlaku z Jezusem – piesza pielgrzymka

z Dziewieniszek do Norwiliszek
Ponad 150 osób 2 czerwca
br. wzięło udział w I Pieszej
Pielgrzymce Dziewieniszki –
Norwiliszki w intencji Rodzin
oraz 100-lecia Litwy i Polski.
Jej inicjatorami wystąpili
starosta gminy dziewieniskiej
Czesława Marcinkiewicz i
ksiądz Dariusz Olender z
parafii pw. św. Jana Pawła II z
Radomia.
Zgromadzonych wiernych przed
figurą Matki Bożej w Dziewieniszkach przywitał mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, który
życzył pątnikom by czas spędzony
w pielgrzymce służył umocnieniu
więzi z Bogiem, a także połączenia
się w modlitwie, radości, wytrwałości, przeżycia wspólnoty.

Po drodze pielgrzymów witano
w Jurgielanach, Urlańcach,
Dowłanach.

Wymarsz pielgrzymów poprzedziła msza w kościele pw. Najświętszej Panny Maryi Matki Bożej Różańcowej w Dziewieniszkach. Nabożeństwo celebrował ks. Domas
Valančiauskas. Następnie wszyscy
pod przewodnictwem księdza Dariusza Olendra wyruszyli w kierunku
Norwiliszek – były to całe rodziny
z dziećmi, młodzież, osoby starsze.
Przemarszu towarzyszyła dobra
atmosfera we wspólnej modlitwie
i śpiewie. Po drodze pielgrzymów

witano w Jurgielanach, Urlańcach,
Dowłanach. Późnym popołudniem
wierni dotarli do Norwiliszek. Tutaj,
w kościele pw. Najświętszej Maryi
Panny Matki Miłosierdzia ksiądz Dariusz Olender odprawił dziękczynną
mszę świętą. Po modlitwie pielgrzymów czekała agapa – uczta chrześcijańska z dziewieniskimi specjałami
i koncert zespołu „Ejszyszczanie”.
IRENA KOŁOSOWSKA
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Spacerkiem po zabytkowej wsi
do zabytkowego dębu

Doskonale pasuje na sobotni
czy niedzielny relaks, kiedy
aktywny wypoczynek jest
połączony z poznawaniem
obiektów turystycznych.

Piesze wycieczki - to wspaniały sposób na aktywny
wypoczynek, dostępny i atrakcyjny dla każdego. Dla rodzin
z dziećmi i nieformalnych grup znajomych wędrówka będzie
formą wspólnego spędzania czasu i cieszenia się swoim
towarzystwem. Dla osób starszych trasy piesze często będą
stanowić główny sposób na utrzymanie dobrej kondycji.
Wszyscy natomiast – zarówno sportowcy, jak i amatorzy –
mogą połączyć piesze wycieczki ze zwiedzaniem ciekawych miejsc.
Na terenie Dziewieniskiego Historycznego Parku Regionalnego
znajduje się wiele interesujących
szlaków turystycznych. Jeden z nich
prezentujemy poniżej. Doskonale
pasuje na sobotni czy niedzielny re-

laks, kiedy aktywny wypoczynek jest
połączony z poznawaniem obiektów
turystycznych, a kończy się opalaniem się i ucztą kulinarną.
W Dziewieniskim Historycznym
Parku Regionalnym rozwinęła się

Kto raz wybrał się tu na
wycieczkę, to zostanie
oczarowany miejscowymi
krajobrazami i na pewno
niejednokrotnie tu wróci.

Dąb grybiski jest najstarszym i największym drzewem w Parku. Jego
wiek szacuje się na tysiąc lat.
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przede wszystkim turystyka krajoznawcza, bazująca na walorach przyrodniczych i kulturowych tego terenu. Szczególnym walorem przyciągającym większość turystów są wsie
zagonowe, kurhany, kilkusetletnie
drzewa, kamienie mitologiczne. Pieszy ruch turystyczny w Parku odbywa się głównie wzdłuż znakowanych szlaków. Jeden z nich obejmuje
zwiedzanie wsi Paszki, miejscowego
kurhanu, dębu grybiskiego oraz kamieniska w Rymoszech. Wycieczka
liczy 8,5 km i zajmie ok. 2 godz.
Rozpocząć wycieczkę proponujemy od zwiedzania Centrum Turystycznego Dziewieniskiego Historycznego Parku Regionalnego (ul.
Centrinė 2, Paszki), prezentującego
najciekawsze obiekty Parku, w tym
też ekspozycję muzealną. Zwiedzać
Centrum można samodzielnie lub z

przewodnikiem. Godziny otwarcia
– 8.00 – 17.00. Informacji na temat
zwiedzania Parku można zasięgnąć
pod numerem telefonu 8 380 46624.
W okresie letnim Centrum jest czynne także w weekendy.
Spacer po zagonowej wsi Paszki
będzie doskonałym początkiem na
dotknięcie swoistego terenu rezerwatu. Wieś jest zabytkiem urbanistycznym, należy do tzw. wsi zagonowych (inaczej ulicznych, kiedy to
budynki są umieszczone po jednej
stronie ulicy), powstałe w okresie
reformy włokowej XVI w.
Następnie ruszamy w stronę
lasu – idziemy w kierunku dębu
grybiskiego. Mniej więcej w poło-

Wycieczka liczy 8,5 km i zajmie
ok. 2 godz.

wie drogi, napotkamy prahistoryczny kurhan z V-VI wieku. Jest tu 35
kopców, największy z nich liczy 22
m szerokości i 2 m wysokości.
Idąc leśną dróżką (ok. 1 km) po
prawej stronie zobaczymy panoramę
wsi Grybiszki z zagonowym system
podziału pól. Doskonałe miejsce na
zdjęcie!
Jeszcze pól kilometra i znajdziemy się przy dębie grybiskim. Najpierw raczej przy sośnie, której nie
sposób nie dostrzeć, podążając ku
dębu i tak samo jest chronionym zabytkiem przyrody, liczącym kilkaset
lat. Dąb grybiski jest najstarszym
i największym drzewem w Parku.
Jego wiek szacuje się na tysiąc lat.
Okazałe drzewo niewątpliwie robi
wrażenie, a terytorium przy nim jest
doskonałym miejscem na kilkuminutowe sam na sam z przyrodą.

Na drodze powrotnej, aby obejrzeć jeszcze jeden interesujący
obiekt, musimy skręcić w lewo (podpowie nam o tym kierunkowskaz).
Jest to rymoskie kamienisko, geologiczny obiekt dziedzictwa przyrodniczego. Na placu o powierzchni
0,6 ha w 13 pasach o długości 80 m
ułożonych jest ok. 4500 głazów. W
latach 1970-1977 kamienie zostały tu zwiezione z okolicznych pól
melioracyjnych. Planowano, że kamienie będą rozsadzane i następnie
wykorzystywane przy budowie.
Kontynuując wycieczkę proponujemy przejść dookoła stawu, na
którym można obejrzymy nie tylko
łabędzi i kaczek, ale też rzadko spotykanego na Litwie przedstawiciela
wędrownych ptaków wodnych nura
czarnoszyjego (gavia arctica). Po drodze też przyjdziemy się jeszcze jedną
niedużą wsią zagonową Łastowce.
Jak musi się kończyć dobra wycieczka? Oczywiście posiłkiem w
pięknym miejscu! I takim miejscem
jest strefa wypoczynkowa o pięknej nazwie „Sowa” („Pėlėda”). Tutaj
można wykąpać się, rozpalić ognisko, przygotować grilla.
Jeśli po odpoczynku i smakowitym
obiedzie na przyrodzie poczujecie
niedosyt zwiedzania, proponujemy
ok. 0,5 km przejechać się samochodem i zapoznać się z Jankielem i Jankielukiem –kamieniami mitologicznymi, znajdującymi się tuż przy trasie
Paszki – Dziewieniszki. Legenda głosi, że są to dwaj wracający z wesela
zaklęci muzykanci. Nie wierzycie?
Och, w tych stronach wszystko się
może zdarzyć. Sprawdzonym faktem
jest to, że kto raz wybrał się tu na
wycieczkę, to zostanie oczarowany
miejscowymi krajobrazami i na pewno niejednokrotnie tu wróci.
Przygotowała IRENA KOŁOSOWSKA
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Warszawskie spotkania z teatrem litewskim

Wydawca:
Solecznicki Oddział Rejonowy
Związku Polaków na Litwie
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27 maja br. w Sali Bogusławskiego w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się warszawska premiera spektaklu „Lokis” w reżyserii
Łukasza Twarkowskiego. Na scenie
Litewskiego Narodowego Teatru
Dramatycznego premiera odbyła się
14 września 2017 roku. Wystawiona
sztuka została odznaczona na Litwie
Złotym Krzyżem Scenicznym dla
najlepszego reżysera, najlepszego
pierwszoplanowego aktora, drugoplanowego oraz za najlepszą video
projekcję w 2017 roku. Źródłem inspiracji, jak czytamy w opisie spektaklu podczas WST, do powstania
spektaklu były przede wszystkim
trzy historie – jedna fikcyjna i dwie
biograficzne. Pierwsza to „Lokis“,
nowela z gatunku fantastyki pióra
Prospera Mériméego. Druga opowiada o kontrowersyjnym Vitasie Luc-
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kusie, litewskim fotografie-wizjonerze i jego barwnym, acz burzliwym
życiu oraz zamiłowaniu do fotografii. Bohater ostatniej historii to Bertrand Cantat, wokalista francuskiego
zespołu rockowego Noir Désir, który,
podczas krótkiego pobytu w Wilnie,

FOT. DMITRIJ MATVEJEV

Litewskie akcenty na scenie
Teatru Narodowego w
Warszawie od kilku lat są
regularnym wydarzeniem
na kulturalnej mapie miasta.
Nie zabrakło ich również
w 2018 roku, gdy oba
państwa obchodzą 100-lecia
Niepodległości. Pod koniec
maja do Warszawy przybył
Litewski Narodowy Teatr
Dramatyczny ze spektaklem
„Lokis” (Niedźwiedź”), a 15
czerwca odbyła się premiera
„Ślubu” Gombrowicza
w reżyserii Eimuntasa
Nekrošiusa.

zabił swoją ukochaną – znaną francuską aktorkę Marie Trintignant.
Każda z tych trzech historii znajduje
swoje odzwierciedlenie w spektaklu
poprzez trzy motywy przewodnie:
studium nad «strachem» i tym co
niekontrolowane, «stany zaćmienia» i odnajdywanie prawdy oraz
odtwarzanie obrazu.» Przedstawienie trwa ponad 3 godziny z jedną
przerwą, a przez litewskich krytyków teatralnych zostało nazwane
najważniejszym wydarzeniem 2017
roku. Po spektaklu w Zielonym Bufecie Teatru Narodowego odbyło się
spotkanie z twórcami.
Litewski reżyser Eimuntas Nekrošius jest już dobrze znany widzom Teatru Narodowego w Warszawie. Dwa lata temu, 10 marca 2016
roku, odbyła się premiera „Dziadów”
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Mickiewicza w jego reżyserii. Ówcześnie spektakl dostał nagrodę im.
Konrada Swinarskiego za najlepszą
reżyserię. Po dwóch latach Nekrošius powrócił na warszawską scenę, tym razem pracował z aktorami
Teatru Narodowego nad „Ślubem”
Witolda Gombrowicza. Premiera
„Ślubu” odbyła się 15 czerwca 2018
roku. Litewski reżyser po raz pierwszy zmierzył się z tekstem Gombrowicza, w kreacji zespołowej wraz z
aktorami Teatru Narodowego poszukiwał współczesnych tonów, budując
świat „Ślubu” 2018 roku. Reżyser do
współpracy zaprosił Mateusza Rusina jako Henryka, Danutę Stenkę w
roli Matki i Mańki, Grzegorza Małeckiego jako Pijaka, Karola Dziubę
w roli Władzia. Natomiast Jerzy Radziwiłowicz, twórca pamiętnej postaci Henryka w „Ślubie” Jarockiego
z 1991 roku w krakowskim Starym
Teatrze, powraca tym razem w roli
Ojca. Scenografię zaprojektował Marius Nekrošius, a kostiumy - Nadeżda
Gultiajeva. Muzykę skomponował
Algirdas Martinaitis. Za reżyserię
świateł odpowiada Audrius Jankauskas. Spektakl trwa 3 godziny 45 min
z dwiema przerwami.
W lipcu i sierpniu Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny oraz Teatr
Narodowy w Warszawie są zamknięte na przerwę wakacyjną, ale na obu
stronach teatralnych są już jesienne repertuary. Znajdziemy w nich
popularne spektakle z ubiegłych lat
takie jak „Išvarymas” („Wygnanie”)
czy „Dziady” i „Ślub” oraz zapowiedzi nowych premier.
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