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

Osobista nagroda za wspólny wysiłek
Spotkanie opłatkowe w Solecznikach
90 - lecie gimnazjum w
Dziewieniszkach
Młodzież rejonu uczciła 220. rocznicę
urodzin Mickiewicza

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Czytelnicy „Solecznik“!

Grudzień zwykle jest jak gorączka, doprawiona bieganiem po prezenty, szukaniem dobrego
karpia, składaniem rocznych sprawozdań i krzątaniem się w każdym kącie. Tylko kolejno zapalane świece adwentowego wieńca przypominają, że na dopełnienie wszystkich przedświątecznych obowiązków zostały 3 tygodnie, dwa, jeden... Jeden dzień! I tu znowu gorączka: barszcz,
uszka, karp, kisiel, podsyta, prezenty, zadowolenie lub nie na twarzy dzieci, wnuków, rodziców.
A przecież nie tak ma być! Ma być spokojniej jakoś, łatwiej, bardziej serdecznie i mniej
nerwowo.
Każdy ma prawo poczuć magię tych nieśpiesznych, rodzinnych, cudownych Świąt Bożego
Narodzenia. Każdy ma prawo zatrzymać choć na chwilę tempo codziennego życia, by się mu
po prostu przyjrzeć. Po to jest ten świąteczny czas, który nazywamy czasem zadumy, refleksji i
przewartościowań.
Szanowni Państwo, na ten przedswiąteczny okres życzymy radosnego spokoju, powodzenia
i zwykłej cierpliwości wobec innych. Nowy Rok zaś niech zawita z mnóstwem nowych pomysłów, ze szczęściem, miłością i zdrowiem i każdemu przyniesie dary według potrzeb i zasług.
My zaś ze swej strony jesteśmy wdzięczni Wam, że byliście z nami przez cały rok, że razem z
nami przeżywaliście momenty ważne dla całej społeczności rejonu solecznickiego. Mamy nadzieję, że 2019 rok będzie tak samo szczodry, dynamiczny i pracowity. Do Siego Roku!
W imieniu redakcji

Beata Pietkiewicz,

wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL
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WYDARZENIA

Choinka niczym królowa
Plac samorządowy w
Solecznikach zdobi
niezwykła choinka swoim
wyglądem przypominająca
królową. Według zamysłu
organizatorów jest to
Królowa Solczy – królowa
Ziemi Solecznickiej, która ma
zadbać o prawdziwie śnieżną i
mroźną zimę.
Tradycyjna impreza z okazji
zapalenia światełek na głównej
choince rejonu solecznickiego zebrała na placu całe grono mieszkańców Solecznik, najwięcej,
oczywiście, tych najmniejszych.
Od tej chwili w mieście nad Solczą
rozpoczęło się radosne oczekiwanie na święta bożonarodzeniowe.

– Jak i każdego roku spotykamy się na tym placu na uroczystości zapalenia światełek na głównej
choince. Zbliżają się najważniejsze
święta w roku. To szczególny czas
skupienia i refleksji, ale też czas
oczekiwania prezentów i cudów. A
prezenty i cuda można znaleźć
tylko pod bożonarodzeniowymi
choinkami. W tym roku nasza
choinka jest wyjątkowa – Królowa Solczy, zapraszająca wszystkich do dzielenia się dobrem,
radością i wspólnego tworzenia świątecznego nastroju. Pokażmy raz jeszcze, że Soleczniki
świetnie gospodarzą i potrafią
ładnie świętować i spędzać wolny czas – powiedział mer rejonu

solecznickiego Zdzisław Palewicz podczas uroczystości.
Zebranych weseliły występy zespołów „Solczanka”, „Solczanie”,
„Smile”. Nie zabrakło też Świętego
Mikołaja z pełnym workiem smakołyków, który zaprosił dzieci do
wspólnej zabawy.
Choinka, która rozbłysła w Solecznikach, mierzy 14,5 m. Oświetlona została 1500 lampkami.
Świątecznymi iluminacjami zostały też ozdobione drzewka przy
pomniku Adama Mickiewicza,
fontanna na placu, ulice Wileńska i Szkolna, a wjeżdżających do
miasta gości i mieszkańców witają
pięknie ozdobione witacze.

Szanowni Mieszkańcy Rejonu Solecznickiego!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia radości i pokoju oraz spokojnego przeżywania Tajemnicy Bożego Wcielenia. Niech ponowne jej doświadczenie pozwoli nam wszystkim odkryć prawdę o wartości życia oraz dostrzec znaczenie wydarzeń, w których realizuje się zamysł
większy niż nasze ludzkie oczekiwania i plany.
Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny - czas pełen uroku, podsumowań i zadumy. Niech te
niezwykle dni staną się chwilą wytchnienia od codziennych problemów i odnowienia tego, co w nas
najlepsze.Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i pojednanie, a każda chwila Świąt żyje pięknem wspomnień z dzieciństwa, zapachem choinki i melodią kolędy. Niech światło
zaczerpnięte z betlejemskiej stajenki rozprasza wszelkie ciemności, przywraca wiarę i nadzieję. Życzę
błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2019 Roku. Niech przyniesie on
zdrowie, pomyślność i sukcesy, pogodę ducha i spełnienie wszystkich marzeń.
Mer rejonu solecznickiego,
prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie

Zdzisław Palewicz
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Na zaproszenie starosty
gminy solecznickiej
Grzegorza Jurgi w holu
Centrum Kultury w
Solecznikach odbyło się
tradycyjne spotkanie
opłatkowe społeczności
gminy. Obok świątecznej
atmosfery, wigilijnych
potraw nie zabrakło
podsumowań pracy w
mijającym roku.
– Nasze życie w pewnym stopniu obrazuje występ zespołu
„Art of Music”, który przedstawił
najpiękniejsze polskie kolędy –
zaczynając „Cichą nocą” i koronując „Przybieżeli do Betlejem”.
My podobnie, zaczynamy powoli, następnie nabieramy tempa i
kończymy balem. Ale jest to też
okres podsumowań naszej działalności. Uważam, że mieliśmy
udany rok w gminie, zrealizowaliśmy wiele poważnych inwestycji. Za bycie razem, za współpracę, pomoc i wsparcie każdemu z
was serdecznie dziękuję i życzę
dobrego tempa życia również w
nadchodzącym roku – zagajając
spotkanie powiedział starosta
gminy solecznickiej Grzegorz
Jurgo.
Ze świątecznymi życzeniami
do zebranych zwrócił się też mer
rejonu solecznickiego Zdzisław
Palewicz, który życzył nie tracić
danych każdemu chwil i szans
na rozwój swojej osobowości, jak
też na rzecz całego rejonu.
– Spotkania bożonarodzeniowe
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Spotkanie opłatkowe w
Solecznikach
mają dla ludzi wierzących szczególne znaczenie. Spotykamy się
przede wszystkim w wymiarze
religijnym, ale też i społecznym.
Mija kolejny rok, dobry rok, który pozwolił nam zrealizować
kolejne projekty, służące naszej
społeczności i rozwojowi rejonu.
Nieuzbrojonym okiem widać naszą wspólną pracę, dokonania,
jak też satysfakcję mieszkańców
i dumę, że jesteśmy z Solecznik.
Mieć poczucie dumy, to było,
jest i będzie moim celem pracy,
aby zarówno ja sam, moi współpracownicy i każdy mieszkaniec
nie musiał się wstydzić swego
miejsca zamieszkania, nie był
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obojętny względem swojej ziemi
ojczystej, aby każdy z nas z dumą
mówił, że jest z rejonu solecznickiego. Serdecznie życzę wszystkim wykorzystania danych nam
możliwości w realizacji zamierzeń i poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy – powiedział
mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.
Po wspólnej modlitwie i poświęceniu potraw przez księdza
prałata parafii solecznickiej Wacława Wołodkiewicza zebrani
podzielili się opłatkiem i złożyli
sobie nawzajem świąteczne bożonarodzeniowe życzenia.
IRENA KOŁOSOWSKA

SPOŁECZEŃSTWO

Spotkanie Wigilijne w Janczunach

Tradycyjnie, 19 grudnia,
wspólnota Janczun i
okolicznych wsi śpieszyła
do miejscowego
Uniwersalnego Centrum
Wielofunkcyjnego. Jednak
ten pośpiech był nieco inny
niż każdego dnia. W sali u
żłóbka czas się na chwilę
zatrzymał. Właśnie tu, pod
dachem tkliwej kolędy, Bóg
się narodził w człowieku.
Dzisiejszy świat jest wypełniony pychą, gniewem,
zabieganiem.
Najważniejszymi elementami świąt są
prezenty, zakupy, wystrajanie domów, choinek. Jednak
nowo narodzony Jezus nie
potrzebuje bogatych darów,
pysznych ozdób. Jedynym
darem dla niego są nasze
czyste serca, wypełnione dobrocią, miłością do bliźniego,
nadzieją na nowe dobre dni,
pokój i ciszę. Właśnie do naszych serc dziś przyszedł Syn
Boży. Anioł, zwiastując dobrą
nowinę, pod swoje skrzydła
przyjął i zaprowadził do Jezusa rodzinę, która była wypełniona pychą i radością
z otrzymanych prezentów,
bezdomnego,
pastuszka,
gwiazdeczek. Jezus każde-

go przyjmie, przed każdym
otworzy szeroko swe ramiona i podzieli się najcenniejszymi darami: miłością, dobrocią, spokojem.
– Niezmiernie się cieszymy,
że mamy tak zgraną wspólnotę, razem możemy wiele zrobić – mówiła dyrektor
Uniwersalnego
Centrum
Wielofunkcyjnegow Janczunach Nijolia Wojtkiewiczenie. – W przygotowaniu Jasełek bierze udział nie tylko
wspólnota Centrum, wychowankowie grupy przedszkolnej, uczestnicy kółka nieformalnego nauczania, ale też
rodzice i wspólnota wiejska.

Podczas spotkania wigilijnego swą obecnością zaszczycili wicedyrektor samorządu rejonu solecznickiego
Beata Pietkiewicz, starosta
gminy butrymańskiej Wanda Bielska.
Imprezę zakończyło wspólne łamanie się opłatkiem
przy śpiewaniu znanych dla
każdego kolęd, gdzie każdy
nawzajem życzył dobrych,
pogodnych i rodzinnych
Świąt.
Pedagog do spraw nauczania
nieformalnego UWC w Janczunach
DIANA JEZULEWICZ
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W piękne zimowe
popołudnie, 20 grudnia,
w Sali Imprez w
Dajnowie zgromadzili
się członkowie lokalnej
społeczności i zaproszeni
goście. Wszystko z racji
tradycyjnego spotkania
opłatkowego.
Zebranych przywitał starosta gminy dajnowskiej Stanisław Wysocki, który życzył
ziomkom spokojnych rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego nadchodzącego
2019 roku.
– W Wigilię wszyscy zasiądziemy przy wspólnym stole.
Będzie to jeden z dni, który
spędzimy w gronie rodziny,
w gronie najbliższych osób.
Życzę, aby w te świąteczne
dni wasze domy wypełniła atmosfera nadziei, światła i ciepła – powiedział do zebranych
starosta Stanisław Wysocki.
W imieniu władz samorządowych złożyć bożonarodzeniowe życzenia mieszkańcom
Dajnowy przybyła wicedyrektor administracji samorządu
rejonu solecznickiego Beata
Pietkiewicz.
– Okres świąteczny to do-
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Bożonarodzeniowe życzenia w

Dajnowie

skonała okazja do przemyślenia wydarzeń mijającego
roku, to też okazja dojrzeć
i odczuć ludzi, których codziennie mamy obok siebie.
Życzę wam tego, co najbardziej jest potrzebne człowiekowi – zdrowia, optymizmu,
energii, wzajemnego zrozumienia, spokoju w domu i
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pracy – mówiła wicedyrektor
Beata Pietkiewicz.
Świąteczne przedstawienie
zaprezentowali
uczniowie
miejscowej szkoły podstawowej. Młode talenty cieszyły
zebranych śpiewem, tańcem,
recytacją. Następnie, zgodnie z katolicką wiarą, wszyscy przełamali się opłatkiem.
IRENA KOŁOSOWSKA

SPOŁECZEŃSTWO

Dobre tradycje gminy
białowackiej

Spotkanie opłatkowe
społeczności gminy
białowackiej tradycyjnie
jest powiązane
z ogłoszeniem
wyników plebiscytu
„Człowiek Roku Gminy
Białowackiej”. Od
nagrodzenia zwycięzcy
konkursu i rozpoczął się
wieczór w auli starostwa.
W ramach obchodów 100-lecia Litwy, uwzględniając
propozycje
mieszkańców,
podczas wyboru laureata odwołano się do całokształtu
pracy tej osoby na rzecz rozwoju Białej Waki.
– Nasze miasteczko jest młode, ma zaledwie 67 lat. Wyłaniając zwycięzcę komisja
odwołała się do zasług danej
osoby w zakresie postępu
gospodarczego,
socjalnego
i kulturalnego Białej Waki.
Vytautas Vedrickas – osoba
znana i szanowana, która w
swoim czasie wiele zrobiła na
rzecz rozwoju miasta. Mimo
że dziś Pan Vytautas nie mógł
być wśród nas, z wielką dumą
ogłaszam go jako zwycięzcę plebiscytu, a spotkanie z
nim organizujemy osobno
– powiedział Gienadij Baranowicz, inicjator od 12 lat od-

bywającego się konkursu, starosta gminy białowackiej.
Zwracając się do zebranych
starosta podsumował także
wyniki kończącego się 2018
roku, podkreślając zakres zrealizowanych inwestycji.
– Z wielką dumą mogę twierdzić, że urzeczywistniliśmy
swoje plany nie w 100, a w
120 procentach. Biała Waka
zmieniła się nie do poznania,
a wszystko to zawdzięczając projektowi odnowienia
dzielnicy miasta, zaasfaltowaliśmy drogi w kilku miejscowościach, dobiega końca
budowa oczyszczalni ścieków.
To bardzo kosztowne i bardzo
ważne inwestycje. Dziękuję
wszystkim za współpracę i życzę takiejże solidarności i zro-

zumienia w przyszłym roku
– dodał starosta.
Świąteczne życzenia dla białowackiej społeczności złożył
też dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak.
– Okres oczekiwania na
Święta Bożego Narodzenia, to
czas, kiedy nasza wiara i tradycje zapraszają nas do bycia
razem. Dobrze jest, kiedy w
tym czasie mamy za co jeden
drugiemu podziękować. Dzisiaj, widząc starania starosty,
chcę podziękować każdemu
z was za tworzenie mocnej
lokalnej społeczności. To wy
tworzycie Białą Wakę, a jej oblicze jest też dziełem waszych
rąk. Dziś chciałbym wam życzyć spokoju i wytchnienia.
Niech Święta nas łączą, niech
łączą pokolenia, a Nowy Rok
przyniesie szczęście każdej
białowackiej rodzinie – powiedział Józef Rybak.
Po poświeceniu opłatków
przez księdza proboszcza parafii rudnickiej Józefa Narkuna i proboszcza parafii małosolecznickiej
Kazimierza
Gwozdowicza, po wspólnej
modlitwie i błogosławieństwu wigilijnych potraw, zebrani przełamali się opłatkiem, składając życzenia
pomyślnego nowego roku.
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Prezenty od Świętego Mikołaja z Sandomierza
7 grudnia uczniowie klas początkowych Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w
Solecznikach powitali 16. orszak sandomierskich Mikołajów. Z Sandomierza
do Solecznik tego dnia przybyli naczelnik wydziału oświaty powiatu
sandomierskiego dr Janusz Suszyna, wicedyrektorki Ponadgimnazjalnego
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu
Teresa Zasadni i Katarzyna Stawińska-Bęczkowska, sponsor akcji Tomasz
Pastuszkan oraz nauczyciel wychowania fizycznego sandomierskiej szkoły
Witold Nowakowski.

Delegację z Sandomierza Li-

rzan, jest stałym elementem

twa powitała śnieżycą. Tego

współpracy

Sandomierza

z

dnia w Solecznikach panowa-

Solecznikami. Delegacja san-

ła prawdziwa zima, która stała

domierskiej placówki oświa-

się sprzymierzeńcem św. Mi-

towej, jak co roku, przywiozła

kołaja. W tą rolę od lat wciela

do Solecznik wiele prezentów.

się Witold Nowakowski.

W akcji charytatywnej uczest-

– Już nie pamiętam po raz

niczą uczniowie Ponadgimna-

który wkładam na siebie szaty

zjalnego Zespołu Szkół Eko-

Świetego Mikołaja, ale za każ-

nomicznych im. Eugeniusza

dym razem spotkanie z waszy-

Kwiatkowskiego w Sandomie-

mi dziećmi jest dla mnie, jak

rzu i miejscowi przedsiębiorcy.

i moich przyjaciół, wielkim

Uczniowie

dziękowali

go-

przeżyciem - powiedział Wi-

ściom wierszem, tańcem, pio-

told Nowakowski.

senką, wspólną zabawą i szcze-

Akcja „Mikołaj dla polskich
dzieci na Litwie”, organizowana corocznie przez sandomie-
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rym dziecięcym „dziękuję”.
– W imieniu administracji,
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grona

pedagogicznego,

uczniów i rodziców serdecznie
dziękuję naszym przyjaciołom
z królewskiego miasta Sandomierz za piękną współpracę,
życzliwość i ogromne serca,
przepełnione dobrocią. Dziękujemy wam za piękną świąteczną atmosferę, jaką stwarzacie dla naszych uczniów,
jak też życzę dobrych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wam i waszym rodzinom
– powiedziała Łucja Dudojć,
nauczycielka klas początkowych Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach.

ANDRZEJ KOŁOSOWSKI

WYWIAD
Rozmowa z Krystyną
Sławińską, radną samorządu
rejonu solecznickiego,
bibliografem- krajoznawcą
Biblioteki Publicznej
Samorządu Rejonu
Solecznickiego, kawalerem
odznaki honorowej
„Zasłużony dla kultury
polskiej” Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej.
27 listopada br. w Ambasadzie
RP w Wilnie z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP prof. Piotra Glińskiego
otrzymała Pani odznakę honorową za opiekę nad miejscami
pamięci narodowej na Litwie.
Czy nowość o zaszczytnym odznaczeniu była dla Pani zaskoczeniem?
– Tak, byłam bardzo zaskoczona.
Nowość o nagrodzie zastała mnie
w Puszczy Rudnickiej, kiedy zbierałam żurawiny. Zaszczytne odznaczenie odbieram jako nagrodę
na wyrost. Osobiście nie uważam,
że robię jakieś wielkie rzeczy, po
prostu każdy człowiek ma swoją
pasję w życiu, swój styl życia.

Mieszka Pani w Rudnikach,
przez długie lata pracowała w
starostwie białowackim. Jakie
były początki prac nad zadbaniem o miejsca pamięci narodowej, znajdujące się w Puszczy Rudnickiej?
– O historii okolic Rudnik słyszałam od dzieciństwa. Kiedy byłam
młodą dziewczyną nie za bardzo
tym przejmowałam się. W Rudnikach wówczas mieszkał śp. Witold Aładowicz, były żołnierz AK,
wielki znawca historii Puszczy
Rudnickiej, miejsc walki partyzanckiej. Pan Witold często służył
wycieczkowiczom za przewodnika po puszczy. Kiedy odszedł do
wieczności, powstało pytanie, kto
przejmie jego dzieło. Pracowałam
wówczas w starostwie białowackim i postanowiliśmy zadbać o
puszczę, miejsca walk partyzanckich i mogiły poległych żołnierzy. Musiałam przeczytać sporo
literatury historycznej. Bardzo
pomocną w tym była dla mnie

Osobista nagroda za wspólny
wysiłek

książka Mieczysława Machulaka
„W stronę Solecznik”. A propos jej
autor zresztą też jest kawalerem
odznaki honorowej „Zasłużony
dla kultury polskiej”. Jako starostwo rozpoczęliśmy prace nad
upamiętnieniem miejsc pochówku żołnierzy AK, porządkowaliśmy mogiły, stawialiśmy krzyże.
Wszystkie prace finansował samorząd rejonu solecznickiego.
Tu jeszcze raz chcę podkreślić, że
moja nagroda jest nagrodą zbiorową.

Jak aktywny jest udział w tych
pracach społeczności lokalnej,
czy to wszystko spada na barki
starostwa i samorządu rejonu
solecznickiego?
– Udział jest różnorodny. Ktoś,
kiedy zaistnieje potrzeba, wypożyczy traktor, ktoś pomoże w
uporządkowaniu mogił. Nasz białowacki mistrz ludowy, rzeźbiarz
Edward Kurkianiec, wykonał niejeden krzyż na mogiły żołnierskie. Aktywny udział w porządkowaniu miejsc pamięci narodowej
w Puszczy Rudnickiej w ostatnich
latach biorą harcerze, członkowie
Towarzystwa
Gimnastycznego
„Sokół” na Litwie oraz wolontariusze Wrocławskiego Stowarzyszenia „Odra-Niemen”. Bardzo
wielkie wrażenie zrobiła na mnie
decyzja Juliusza Aładowicza, syna
śp. W. Aładowicza, który za własne środki postawił na mogiłach
żołnierskich Krzyż Katyński.

Co, Pani zdaniem, jeszcze
należy zrobić dla zachowania dziedzictwa narodowe-

go na Ziemi Solecznickiej?
– Wiele już zrobiono, ale pracy
nadal pozostaje niemało. W rejonie solecznickim z wielką powagą dba się o miejsca pamięci
narodowej. Nadal prowadzone
są prace na rzecz odnalezienia
i oznakowania mogił żołnierzy
AK. Miejsca pamięci narodowej
można znaleźć w każdej gminie
naszego rejonu.
W rejonie opracowano niemało szlaków turystycznych:
rowerowych, pieszych samochodowych, kajakarskich. Są
wśród nich też szlaki o tematyce historyczno-poznawczej. Jak
wielką popularnością cieszą się
one wśród turystów odwiedzających rejon solecznicki?
– Popularność i atrakcyjność rejonu wzrasta z roku na rok. Jako
przewodnik po Puszczy Rudnickiej często prowadzę turystów
po naszych pięknych lasach. Na
moje szczęście zawsze przychylnie na to patrzyły zarówno władze starostwa białowackiego, dla
którego przyjazd każdego turysty
jest swoistą promocją gminy, jak
i kierownictwo Biblioteki Publicznej w Solecznikach, w której obecnie pracuję. Tak jak mówię, moja
nagroda to jest wysiłek społeczny, nie tylko mój własny, ale całej
rzeszy ludzi, dla których historia
Ziemi Solecznickiej i jej bohaterów nie jest obojętna.

Dziękuję za rozmowę!
Rozmawiał ANDRZEJ KOŁOSOWSKI
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90-lecie gimnazjum w
Dziewieniszkach

20 grudnia bieżącego roku mija równo 90 lat od
kiedy w Dziewieniszkach zaczęła działać szkoła
im. Adama Mickiewicza. Tą szczególną rocznicę
uświetniono 20 grudnia.

Po wniesieniu sztandaru i
odśpiewaniu hymnu narodowego oraz hymnu szkoły
głos zabrała dyrektor Danuta Anichowska, która serdecznie powitała wszystkich
znakomitych gości i przedstawiła historię placówki.
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach
rozpoczęło swoją działalność
w 1928 roku jako Szkoła Publiczna III stopnia im. A. Mickiewicza. Po kilku latach straciła nazwę i dopiero w 2008
roku podczas uroczystości
obchodów 80-lecia placówki
imię wielkiego patrona zostało jej przywrócone.
– Ostatnie 10 lat w naszej
działalności były szczególnie
bogate w wydarzenia – w 2012
roku szkoła uzyskała swój
emblemat, w 2015 – status
gimnazjum, w 2017 o został
wyświecony sztandar szkoły.
Jestem niezmiernie wdzięczna swoim współpracownikom
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za oddaną pracę, rodzicom
za współpracę, a uczniom za
starania w nauce. Stanowimy zgraną społeczność, która
ceni pracę poprzednich pokoleń pedagogów i uczniów, jak
też stara się zostawić w historii placówki tak samo dobry
ślad – powiedziała dyrektor
gimnazjum Danuta Anichowska, zagajając spotkanie w
świeżo odremontowanej sali
sportowej.
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Wśród dostojnych gości uroczystości jubileuszowych znaleźli się mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz,
kierownik wydziału oświaty
i sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego
Regina Markiewicz wraz ze
współpracownikami, starosta gminy dziewieniskiej Czesława Marcinkiewicz, ksiądz
proboszcz parafii dziewieniskiej Domas Valančiauskas,
delegacja starostwa kieleckiego z Polski, dyrektorzy placówek oświatowych rejonu,
absolwenci, dawni pracownicy szkoły i wiele, wiele innych osób, współpracujących
z gimnazjum.
Z okazji dostojnego jubileuszu uczniowie gimnazjum
pod kierownictwem swoich nauczycieli przygotowali akademię, podczas której
słowem, tańcem i śpiewem
oddali pokłon chlubnej przeszłości swojej szkoły. Na program artystyczny złożyły się
urywki z biografii i utworów
Adama Mickiewicza, przeplotły się wspomnienia poety i
jego towarzyszy, zabrzmiały
ulubione kolędy wieszcza.
Po części koncertowej głos
zabrali goście imprezy.
- Każdy jubileusz odsyła nas
do lat minionych, do refleksji. Jeśli ocenić 90 lat istnie-

JUBILEUSZ
nia szkoły, to mamy moralne prawo powiedzieć, że nie
splamiliśmy dobrego imienia
dziewieniskiej placówki i wieloletniego dorobku ludzi, którzy wkładali serce w jej działalność. Z tego możemy się
cieszyć i dzisiaj wam wszystkim serdecznie za to dziękuję
i gratuluję. Chciałbym wam

życzyć bardzo krótko - dożyć
do kolejnego jubileuszu. Niełatwa to sprawa, znając realia
demograficzne, oświatowe,
polityczne, ale 100-lecie szkoły was do tego zobowiązuje.
Żeby tak się stało, musicie nie
tracić nadziei, mieć odwagę i
pracować, pracować, pracować – powiedział mer rejonu

solecznickiego Zdzisław Palewicz.
Życzenia i prezenty na ręce
pani dyrektor złożyli też inni
goście, a po zakończeniu uroczystości wszyscy udali się na
poczęstunek z pięknym jubileuszowym tortem na czele.
IRENA KOŁOSOWSKA

„Odra-Niemen“ pamięta o Solecznikach
Setki par butów, kurtek oraz kartony z długoterminowymi artykułami spożywczymi
8 grudnia do Solecznik dostarczyli wolontariusze Mazowieckiego Oddziału
Stowarzyszenia „Odra-Niemen“.
Współpraca samorządu rejonu solecznickiego i założonego
we Wrocławiu Stowarzyszenia
„Odra-Niemen” trwa od lat. Jej
właściwością jest wielokierunkowość działań, zaczynając od
przedsięwzięć na rzecz upamiętnienia polskiego dziedzictwa narodowego na Ziemi Solecznickiej,
kończąc troską i wsparciem placówek oświatowych i kombatantów AK.
W tym roku wolontariusze
mazowieckiej filii przeprowadzili akcję charytatywną na
rzecz wychowanków Domu
Dziecka oraz Szkoły Specjalnej
w Solecznikach. W akcji wzięły udział szkoły województwa
mazowieckiego i lokalni przedsiębiorcy. Warto odznaczyć, że
zarówno buty, jak i odzież dotarły na Litwę prosto z polskich

sklepów, z niezerwanymi cennikami.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni za
waszą troskę o nasze dzieci i pomoc. W przededniu Świąt Bożego
Narodzenia dzieci bardzo czekają
na prezenty. Wasze dary dobrze
posłużą dla naszych wychowan-

ków, którzy jeszcze raz przekonają się, że na świecie nie brak życzliwych ludzi i że mają w Polsce tak
wiernych i dobrych przyjaciół –
dziękując gościom z Polski powiedziała Maria Walicka, dyrektor
Szkoły Specjalnej w Solecznikach.

ANDRZEJ KOŁOSOWSKI
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Pierwsze spotkanie integracyjne
Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Litwie
Już wiele lat Polskie Uniwersytety Trzeciego Wieku z Litwy biorą udział w
integracyjnych spotkaniach polskich UTW zza wschodniej granicy i z Polski, które
odbywaja się w Olsztynie. Daje to nam możliwość głębszego zapoznania się z historią
i kulturą Polski, wymiany doświadczenia pracy uniwersytetów w innych krajach,
nawiązania współpracy i podbudowania sił duchowych. Powoli dojrzewała w nas
myśl, że w związku ze zwiększeniem się ilości PUTW na Litwie, możemy organizować
podobne spotkania w swoim kraju. Główną przeszkodą jest brak dofinansowania naszej
działalności ze strony rządu, bo w Polsce na działalność UTW są przedwidziane środki
budżetowe. Próby otrzymania pomocy z fundacji w Polsce także nie dały rezultatu.
Mieliśmy tylko własne fundusze oraz obiecane wsparcie z Ambasady RP w Wilnie i
samorządu rejonu solecznickiego.
7 listopada na posiedzeniu
Zarządu PUTW w ramach obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości Litwy postanowiliśmy zwołać w dniach
20-21 listopada Pierwsze Integracyjne Spotkanie PUTW w
Solecznikach, na które zaprosiliśmy 3-osobowe delegacje z
polskich UTW w Wilnie, Kiejdanach, Kłajpedzie, Niemenczynie i Daugawpiłsie, ATW w
Olsztynie i w Wilnie, filii UTW
w Kownie, Poniewieżu i Święcianach oraz koła ZPL w Podbrodziu.
20 listopada spotkaliśmy delegacje w Wilnie i autokarem
wyruszyliśmy na wycieczkę
porejonie. Zwiedziliśmy muzeum malarki ludowej Anny
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Krepsztul w Taboryszkach.
Goście wysłuchali prelekcji
siostry malarki Danuty Mołoczko oraz Henryka Danulewicza. Po przerwie kawowej
zwiedziliśmy Gimnazjum im.
P. K. Brzostowskiego w Turgielach. Dyrektor gimnazjum
Łucja Jurgielewicz zapoznała
delegacje z bogatym szkolnym
muzeum historycznym. Opowiedziała też o działalności
społecznej Pawła Ksawerego
Brzostowskiego, o urzeczywistnieniu jednej z najbardziej
radykalnych reform chłopskich w państwie polsko-litewskim drugiej połowy XVIII
wieku. Po obiedzie zwiedziliśmy w Mereczu pieczołowicie
zabezpieczone szczątki zabu-
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dowań Republiki Pawłowskiej
oraz pięknie odrestaurowany
pałac Balińskich w Jaszunach.
W Szkole Sztuk Pięknych im.
Stanisława Moniuszki w Solecznikach goście zapoznali
się z historią właścicieli pałacu Wagnerów oraz wysłuchali występów muzykujących
uczniów w Złotej Sali. W międzyczasie przejazdów przewodniczka Regina Bućko oraz
prezes Antoni Jankowski opowiadali o zachowaniu i rozwoju etosu ojczystego, o trosce samorządu w zachowaniu
spuścizny historycznej i kulturowej rejonu. Po zakwaterowaniu delegacji w odrestaurowanej bursie gimnazjum goście
zostali zaproszeni do kawiarni
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na kolację z udziałem członków zarządu i aktywistów
PUTW. Nasz chór „Zorza” wystąpił ze swym repertuarem,
a szczere rodaków rozmowy
były często przerywane wspólnym śpiewaniem.
W drugim dniu spotkania
Irena Wolska,dyrektor Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego,
zapoznała gości z procesem
naukowo-wychowawczym,
pokazała doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe, stadion i park. Po przerwie
kawowej udaliśmy się do odnowionego Centrum Kultury w Solecznikach na wystawę „Ojcowie Niepodległości”
oraz wystawę prac twórczych
członków PUTW. Na spotkanie
licznie przybyli słuchacze naszego uniwersytetu oraz filii z
Ejszyszek i Jaszun, a młodzież
z polskich szkół rejonu zaprezentowała na scenie historyczne słowno-muzyczne widowisko „Niepodległość – trudne
słowo” w reżyserii polonistek
Lilii Kutysz i Wacławy Iwanowskiej. W czasie obrad gości
przywitał mer rejonu, prezes
Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL Zdzisław Palewicz, który zreferował proces
odrodzenia niepodległości na
przykładzie działań polskich
patriotów na Ziemi Solecznickiej oraz obecnych udanych
starań samorządu o zachowa-

nie spuścizny historycznej i
etosu ojczystego. Wysoko też
ocenił działalność naszego
uniwersytetu i inicjatywę spotkania integracyjnego PUTW,
mówiąc, że „rozmowa ze starszymi ludźmi, szacunek im
okazywany, wyciąganie wniosków z ich doświadczeń – to są
uniwersytety, które pozwalają
zdobyć wiele wiedzy”. Wiele
rzeczowych wypowiedzi usłyszeliśmy też w wystąpieniach
kronikarza PUTW w Wilnie
Heleny Paszuk, prezesa ATW w
Wilnie Mariana Grygorowicza,
prezesa PUTW w Kłajpedzie
Ireny Songin, prezesa Kowieńskiego Oddziału ZPL Franciszki Abramowicz, prezesa PUTW
w Niemenczynie Józefy Gulbickiej, prezesa polskiej sekcji

UTW w Święcianach Danuty
Giedriene, członka koła ZPL w
Podbrodziu Janiny Biełanowej
i in. Wszyscy wyrażali wdzięczność za treściwie zorganizowane spotkanie oraz niezbędność połączenia swych
wysiłków w doskonaleniu
pracy uniwersytetów. Postanowiono zawrzeć porozumienie polskich UTW na Litwie i
do następnego spotkania w
czerwcu 2019 r. opracować
zasady współpracy i program
dzialań.
Odczuwamy satysfakcję z
udanego
przedsięwzięcia,
godnego uczczenia obchodów
niepodległości Polski i Litwy,
promocji osiągnięć samorządu i społeczeństwa naszego
rejonu oraz pewnego stopnia
połączenia wysiłków polskich
uniwersytetów w celu doskonalenia swej działalności i zachowania dorobku rodzimego
etosu. Seniorzy wyrażają serdeczną wdzięczność za wsparcie finansowe Ambasadzie RP
w Wilnie oraz samorządowi
rejonu solecznickiego, szczególnie merowi Zdzisławowi
Palewiczowi za stałą opiekę
naszej działalności.
prezes PUTW w Solecznikach

ANTONI JANKOWSKI
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Młodzież rejonu uczciła 220. rocznicę urodzin

Mickiewicza

„W Ojczyźnie serce
me zostało” – pod
takim tytułem
uczniowie gimnazjów
i szkół podstawowych
rejonu solecznickiego
zaprezentowali program
literacki, upamiętniający
220. rocznicę urodzin
Adama Mickiewicza.
Było o Mickiewiczu, o którym opowiadała prowadząca
spotkanie polonistka Edyta
Jasielonis z Gimnazjum im. A.
Krepsztul w Butrymańcach,
zatańczono poloneza, recytowano wiersze, była też śpiewana twórczość wieszcza. W
podniosłej atmosferze poezji,
przy dźwiękach muzyki panował nastrój tamtych lat i
gorących uczuć…
Wśród publiczności znaleźli
się mer rejonu solecznickiego
Zdzisław Palewicz, kierownik
wydziału oświaty i sportu administracji samorządu rejonu
solecznickiego Regina Markiewicz, społeczność Solecznik, nauczyciele, młodzież.
– Możemy być dumni, że należymy do tego samego narodu, co Adam Mickiewicz. Możemy być dumni, że wieszcz
narodowy jeździł naszymi
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rejonowymi ścieżkami. Możemy też być dumni, że w
Solecznikach mamy pomnik
poety, wybudowany tu z okazji 200. rocznicy jego urodzin.
Cieszę się, że w tym roku tak
samo mogliśmy dostojnie
uczcić kolejną rocznicę urodzin naszego wieszcza. Gratuluję i dziękuję wszystkim,
kto przygotował program. Dla
was, droga młodzieży, życzę
słowami poety „sięgać tam,
gdzie wzrok nie sięga, łamać
to, czego rozum nie złamie”,
a dla nas wszystkich – jak najczęściej czerpać z nieśmiertelnego skarbca twórczości
Adama Mickiewicza – powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz pod-
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czas uroczystej akademii.
Po programie artystycznym
mer rejonu wręczył dyplomy dla autorek scenariusza
– polonistki Gimnazjum im.
A. Krepsztul w Butrymańcach Edyty Jasielonis i polonistki Gimnazjum im. P. K.
Brzostowskiego w Turgielach
Walentyny Dulko, a także nauczycielkom języka polskiego
z placówek oświatowych, które wzięły udział w imprezie.
Uroczystość zakończyło zapalenie 220 światełek przed pomnikiem Adama Mickiewicza
na placu samorządowym.
IRENA KOŁOSOWSKA

SPORT
Piłka ręczna w Ejszyszkach
ma silne i głębokie tradycje.
Jej animatorem był Antoni Ratkiewicz, którego imię
nosi dziś miejscowa Szkoła
Sportowa. To on był trenerem olimpijczyka Waldemara Nowickiego, a drużyny
„Polonia”, „Grunwald” czy
„Šalčia” pod kierownictwem
Witolda Daszkiewicza, Władimira Góreckiego i Czesława Antula, zawsze zajmowały
wysokie pozycje w tabelach
turniejowych. Młode pokolenie szczypiornistów rejonu
solecznickiego nie ustępuje
swoim poprzednikom i najlepszym tego dowodem są
mecze Klubu Piłki Ręcznej
„Sokół”, kierowanym przez
trenera Romasa Urvikisa. Zespół „Sokoła” niejednokrotnie triumfował na turniejach
krajowych, przywoził medale
z Igrzysk Polonijnych i innych
zawodów w Polsce. Każdego
roku od października do końca grudnia zawodnicy żyją
emocjami Litewskiej I Ligi Piłki Ręcznej, w której zacięcie
walczą o miano najlepszych.
Choć, jak na razie bez złota,
ale zawsze z dobrym wynikiem.
Właśnie jesteśmy po pierwszym kręgu rozgrywek. Zajmujemy
trzecie
miejsce.
Mimo pięciu wygranych w
pierwszych sześciu meczach,

„Sokół” – polskie słowo w
litewskiej lidze

Kiedy 9 lat temu na zawodach w Molatach w
sekretariacie drużynę „Sokół” kilkakrotnie proszono
o powtórzenie jej nazwy, to po kilku zagranych
meczach polskie słowo znał już każdy szczypiornista
litewskiej ligi i wiedział, że jeśli przyjdzie im się
spotkać z „sokołami” na parkiecie, to łatwej gry nie
będzie.

w ostatnich meczach obniżyliśmy swoje pozycje ze względu na kontuzje trzech najlepszych graczy. W ostatnich
rozgrywkach w Molatach bardzo podnieśliśmy swój duch
i jesteśmy gotowi do boju w
drugim kręgu, jaki rozpocznie się 20 stycznia przyszłego
roku – mówi trener drużyny
„Sokół” Romas Urvikis.
Ostatni w tym roku mecz
drużyna „Sokoła” ukończyła z wynikiem 31:33 pokonując szczypiornistów z Molat.

Wielka zasługa w tym była
bramkarza Walerego Jurgielewicza, który mimo iż stanął
na bramce w ostatnich 10 minutach, to stracił jedynie 5 piłek, zdobywając tym samym
najwyższą
procentowość
obrony bramki – 69 proc.
Ostatni mecz tego roku został odznaczony także wysokimi pozycjami graczy – trzy z
siedmiu odznaczonych tytułów należą do przedstawicieli
rejonu solecznickiego. Miano
najlepszego bramkarza zdobył już wspomniany Walery
Jurgielewicz, najlepszego czołowego Andrej Gajduk, rozgrywającego – Artur Szibeko.
Podczas wcześniejszych meczy odznaczani byli również
Jan Girdzijewski, Dariusz Górecki i Mantas Urvikis.
Pozostaje życzyć drużynie
dobrego startu w nowym
roku podczas drugiego kręgu
rozgrywek!
IRENA KOŁOSOWSKA

15

KULTURA
SPOŁECZEŃSTWO

Świąteczne spotkania w gminie koleśnickiej
Gmina koleśnicka należy
do jednych z największych
gmin w rejonie. Jest
też gminą, gdzie od
wieków dba się o wiarę,
tradycje, kulturę. W
okresie przedświątecznym
spotkania opłatkowe
odbyły się tu w kilku
miejscowościach – m. in. w
Dowgidańcach, Wersoce,
Koleśnikach.

Gospodarz gminy – starosta Danuta Wilbik życzyła
swoim mieszkańcom spełnienia marzeń i dobrych
zdarzeń w nowym roku.
– Niech w każdym domu
panuje miłość, zdrowie i
zgoda, a naszą wspólną troską będzie dobrobyt całej
gminy, gdzie każdemu żyKażde z nich zostało przy- łoby się dobrze i dostatnio
gotowane ze szczególną – powiedziała podczas spopieszczotliwością i odpo- tkania w Koleśnikach stawiedzialnością. Nie zabra- rosta Danuta Wilbik.
kło Aniołków, pasterzy, Nie zabrakło na spotkawspólnie śpiewanych kolęd niach życzeń i od władz sai, oczywiście, życzeń skła- morządowych. Ich mieszdanych podczas przeła- kańcom złożyła wicemer
rejonu
solecznickiego
mania się opłatkiem.

Jadwiga Sinkiewicz.
– Na Święta Bożego Narodzenia życzę Państwu spokoju i rodzinnego ciepła.
Niech świąteczne spotkania na nowo rozbudzają
radość i serdeczność, przypominając, że tajemnica
Bożego Narodzenia tkwi w
sercu każdego z nas. Życzę
także, aby Nowy 2019 Rok
obfitował w Boże błogosławieństwo, które pozwoli w
zdrowiu i z optymizmem
patrzeć w przyszłość – powiedziała wicemer rejonu solecznickiego Jadwiga
Sinkiewicz.
IRENA KOŁOSOWSKA
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