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

Zdzisław Palewicz: „Niepodległość to
stan ducha”
Soleczniki świętowały stulecie
Polski
Z dniem urodzin, Polsko!
Fascynacja i doświadczenie życiowe

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Rodacy!
11 listopada – Święto Niepodległości Polski – jest ważną datą dla każdego
Polaka nie tylko mieszkającego w Polsce, ale też poza jej granicami. Oczywistym więc jest fakt upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości również w Solecznikach, gdzie Polacy stanowią prawie 80 proc.
mieszkańców.
Niech ten dzień uświadomi nam z jak wielkiego dorobku przeszłości korzystamy i kolejny raz wzmocni nas, aby i nadal z honorem dawalibyśmy świadectwo swojej przynależności narodowej wśród innych narodów, z którymi
współżyjemy. Dzisiejszy patriotyzm musi być budowany na filarach nowoczesnej oświaty, chrześcijańskiego wychowania, na pracy u podstaw i aktywnej
działalności społecznej. Nie jesteśmy narodem „na dziś”. Przetrwaliśmy, wytrwamy i zwyciężymy!
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości składam najlepsze życzenia
wszelkiej pomyślności i pogody ducha, optymizmu i wytrwałości w pielęgnowaniu języka polskiego i tradycji narodowych. Niech dla każdego z nas wolna
i niepodległa Polska będzie miejscem szczególnym, bliskim i matczynym.
Zdzisław Palewicz,

prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL
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Zdzisław Palewicz:
„Niepodległość to stan
ducha”

W roku bieżącym obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
Jest to bez zwątpienia dobry moment na podsumowania, analizy, oceny. Co to
jest niepodległość i dlaczego
musimy być z niej dumni?
– Niepodległość to przede
wszystkim stan ducha. Jest to
przeciwieństwo
podległości.
Oznacza swobodę myśli, działania, podejmowania decyzji i wła-

snej bądź zbiorowej odpowiedzialności. Jest to niezbędne dla
każdego człowieka, wynikające
z jego natury. Człowiek rodzi się
wolną jednostką i tylko wolni
ludzi mogą ułożyć życie zbiorowe w taki sposób, żeby żaden z
nich nie czuł się podległy. Mówi
się wtedy o państwie wolnym,
demokratycznym, gdzie wszyscy szanują się nawzajem i gdzie
wszystko regulują odpowiednie
ustawy. Niepodległość więc jest
niezwykle odpowiedzialną sprawą, trudną, ale niezbędną. To

jest ważne dla wszystkich, dlatego ludzie, zbiorowości, państwa
do tego zawsze dążyły i dążyć
będą.

Czym, Pana zdaniem, jest
dzisiaj Polska dla przeciętnego Polaka na Litwie?
– Polska to duży europejski
kraj, bardzo ważne państwo w tej
części świata i tej części Europy,
mające ogromny wpływ na sprawy geopolityczne i rozwój całej
Europy. To państwo dynamicznie rozwijające się, pielęgnujące
własne wartości, ze swoją misją
w tym świecie. Polska jest nosicielem i strażniczką wiary chrześcijańskiej. Słowem, bez Polski
Europa nie może być taką Europą, jaką musi być. My również
bez Europy, jako Polska, nie możemy być.
Dla nas Polska jest Macierzą
i od I Zjazdu Związku Polaków
na Litwie twierdzimy, że Polska
jest matką, a o matce nie mówi
się źle. Matkę się kocha, szanuje, wspiera, a matka opiekuje
się wszystkimi swoimi dziećmi
i pomaga. Takie są relacje głębokich więzów pokrewieństwa, bo
my, Polacy na Litwie, stanowimy tą cząstkę narodu polskiego,
a państwo, chociaż ma granice
geograficzne, to przede wszystkim naród. Dlatego ten kraj jest
dla nas bardzo bliski. Jesteśmy z
niego dumni i mamy przed nim
obowiązki, polegające na tym, że
powinniśmy chronić, pielęgnować, rozwijać wszystkie wartości, które przekładają się na pojęcie „naród polski” i „polskość”,
a jednocześnie Polska wobec nas
ma też zadania, by każdy Polak niezależnie od tego, gdzie
mieszka i gdzie się znajduje, czuł
się dobrze i z godnością mógł powiedzieć, że jest Polakiem.

Jaki jest nasz patriotyzm? Co
znaczy dla Pana?
– Mówiąc o patriotyzmie, nie
filozofuję. Dla mnie patriotyzm
to przede wszystkim ziemia ojczysta, tu gdzie się urodziłem,
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gdzie są groby moich przodków,
ojców, praojców, gdzie są moi
sąsiedzi, przyjaciele i cała nasza wspólnota, która mieszka na
niedużym skrawku ziemi, nazywanym ziemią ojczystą. Patriotyzm to stosunek do tej ojczystej
ziemi, do ludzi, do tego dorobku,
który zdobyli ludzie żyjący przed
nami, do historii, do pamięci
narodowej. Patriotyzm to dziś
aktywna, uczciwa praca, wielkie
zaangażowanie, by ta ziemia ojczysta się rozwijała, by na mapie
państwa, w którym mieszkamy,
wyglądała jak najlepiej, by była
przykładem dobrej gospodarności, sukcesów, szacunku do przeszłości, pielęgnowania swoich
wartości. Patriotyzm to nie jest
rozważanie. To działanie. Słowo
„patria” znaczy ojczyzna, a ta ojczyzna i Litwa, i Macierz Polska
składa się z małych ojczyzn. Im
więcej patriotów na tych mniejszych ojczyznach, tym więcej ich
w kraju i ojczyźnie. Trzeba więc
działać, pracować i pamiętać.

Jak ocenia Pan obchody 100.
rocznicy niepodległości Polski w Solecznikach i rejonie
solecznickim?
– Wspólnie godnie uczciliśmy
to święto, bardzo ważne dla każdego Polaka, ale i dla wszystkich
tych, którzy sympatyzują Polsce, Polakom i polskości. Przede
wszystkim jest to święto narodowe, ale ma też szerszy wydźwięk,
bo to są obchody odrodzenia niepodległości. Słowo „odrodzenie”
niesie w sobie wiele elementów.
Tej niepodległości nie było. Tym
razem jubileusz stulecia ukierunkował nas do refleksji, dlaczego odrodzenie, dlaczego utracono niepodległość, jak się ta
niepodległość po tylu latach odrodziła, jak należało ją budować.

To święto jest więc głęboko refleksyjne. Oprócz radości, dumy
za naród, za jego dokonania
warto się zastanowić nad tym,
jaki jest naród polski, jakie ma
zalety, jakie wady. Współczesne
pokolenie może i musi wiele się
nauczyć, jeśli myśli o ojczyźnie, o
narodzie, o kraju bądź to Polsce,
bądź to Litwie.
Od czasu odrodzenia państwa
litewskiego, czyli od kiedy można je świętować, w Solecznikach
zawsze to święto obchodzimy.
Myślę, że w tym roku szczególnie się wysililiśmy. Robiliśmy to
z poczucia serca i duszy, dlatego
tych imprez było dużo, odbyły się
w wielu miejscowościach, szkołach. Cieszy, że wszędzie uczestniczyła młodzież i że udział brali
ludzie starsi. To łączy, przypomina historię tego święta i narodu polskiego. W Solecznikach
Dzień Niepodległości świętowaliśmy bardzo uroczyście, tak
jak i przystało. Dobrze, że była
decyzja rządowa o wywieszeniu
obok flagi litewskiej flagi polskiej. Mogliśmy więc wywiesić
flagę polską. Było to wydarzenie
na pewno historyczne. Poza tym,
piękna msza, uroczysta akademia, w której wystąpili nasi artyści wspólnie z zespołem z Polski.
Koncert był treściwy, nowy, łączący przeszłość i teraźniejszość.
Mieliśmy też wystawę poświęconą Niepodległej, przedstawiającą twórców niepodległości,
którzy różnili się poglądami,
statusem, ale w decydujących
chwilach mogli się połączyć i to
jest wielki przykład dla każdej
społeczności również dziś. Ważne jest iść za tym celem nadrzędnym, by jak najwiecej zrobić,
zachować spokój, ukierunkować
społeczeństwo na zdobycie celu.

Różne perypetie historyczne sprawiły, że część naszej

Dla mnie patriotyzm to przede wszystkim ziemia
ojczysta, tu gdzie się urodziłem, gdzie są groby
moich przodków, ojców, praojców, gdzie są moi
sąsiedzi, przyjaciele i cała nasza wspólnota, która
mieszka na niedużym skrawku ziemi, nazywanym
ziemią ojczystą.
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społeczności, zamieszkującej tereny przygraniczne,
często nie poczuwa się do
indentyfikacji tożsamości.
Niektórzy nie czują się do
końca ani Polakami, ani Litwinami, ani Rosjanami.
– Ważne jest pewne sprawy
zdiagnozować, tak jak chorobę.
Mam tu na myśli ocenę społeczności. Moim zdaniem, to jest
społeczność bardzo zróżnicowana mentalnie. Mówią w różnych
językach, różnie czują. Nie musimy jednak przesadzać, ponieważ w każdym spisie ludności
od czasów radzieckich do niepodległej Litwy ludzie deklarują
świadomie, że są Polakami i to
jest najważniejsze. Nie może być
dyskusji, czy Polak gorszy, czy
lepszy. Trzeba tym ludziom dziękować, bo nie zważając na perypetie historyczne, czują się i są
Polakami. Inna sprawa, dlaczego używają języka być może nie
zawsze polskiego, ale nie wyeliminujemy tych procesów, które
trwały z pokolenia na pokolenie,
np. ogromnej rusyfikacji. Zróżnicowanie społeczne, narodowościowe, mieszane rodziny, to
nasze ideologicznie niestabilne
terytorium, na którym zmieniały się władze – wszystko zostawia
swój ślad w mentalności. Trzeba
mieć ogromny bagaż doświadczeń życiowych i wiedzę, by dobrze „uprawiać” wielokulturowość i wielojęzyczność.Ludzie
mają wyczucie, bo polskie szkoły były i są, nie zważając na to,
że jest wybór innych. Młodzież
mówi w różnych językach, coraz
lepiej po polsku, litewsku, rosyjsku, angielsku. Wiele procesów
zachodzi w związku globalizacją,
geopolityką, rozwojem cywilizacji. Są oczywiście grupy, które
wynaradawiają się i świadomie
nie mają narodowości. Najważniejsze jednak, że w naszym rejonie 79 proc. mieszkańców twierdzi, że są Polakami.
Rozmawiała BEATA PIETKIEWICZ

OBCHODY W SOLECZNIKACH

Soleczniki świętowały stulecie Polski
Upiększone w barwy dwóch krajów – Litwy i Polski – uroczystym podniesieniem
flag na placu przed samorządem, z biegiem na 1918 metrów i okolicznościowym
koncertem, 11 listopada br. Soleczniki świętowały 100. rocznicę odrodzenia
niepodległości Polski.
Obchody rozpoczęło uroczyste
podniesienie flag Litwy i Polski
na placu przed samorządem oraz
odegraniem hymnów dwóch
państw.
- Dzisiaj jesteśmy świadkami
historycznych wydarzeń. Żyjemy w czasie, kiedy Litwa i Polska
obchodzą 100-lecie odzyskania
niepodległości. Dziś pozdrawiamy Polskę i naród polski z
urodzinami. Dzień odrodzenia
wolności Polski jest świętem dla
kraju i narodu polskiego. Również dla nas, Polaków zamieszkałych w rejonie solecznickim.
Niepodległość to dar i zadanie.
Zadanie dla nas, aby w dzisiejszym czasie pielęgnować to, co
przekazali nam przodkowie –
wolność, język, kulturę, tradycje. A jednocześnie będąc obywatelami Litwy starać się, aby
narodowość i tradycje narodowe
nie dzieliły, a łączyły, aby kraje,
których jesteśmy obywatelami i
nosicielami narodowej kultury
były najlepsze w Europie – po litewsku i po polsku zwrócił się do
zebranych na placu mer rejonu so-
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lecznickiego Zdzisław Palewicz.
Promocją aktywnego trybu
życia i uczczeniem święta stał się
Solecznicki Bieg Niepodległości
ulicami Solecznik. W patriotycznym biegu wzięło udział ponad
stu uczestników w różnym wieku. Chodziło przede wszystkim
o uświetnienie Niepodległości
Polski, zdrowie i świetne samopoczucie, najszybsi jednak zostali uhonorowani pamiątkowymi
pucharami.
Kontynuacją obchodów była
msza święta w solecznickim kościele, koncelebrowana przez
księży Wacława Wołodkiewicza,
Józefa Aszkiełowicza, Daniela
Narkuna, Józefa Narkuna i Renalda Kuczkę. W homilii ks. Józef
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Aszkiełowicz akcentował wagę
wiary i wartości duchowych w
procesie odzyskania niepodległości, hasło „Bóg. Honor.
Ojczyzna”, za które w tamtym
czasie przyszło umierać, a teraz
należy bronić i pielęgnować.
Podniosłości nabożeństwu nadał śpiew chóru kameralnego
,,Akolada’’ z Bydgoszczy pod
kierownictwem Renaty Szerafin-Wojtowicz.
Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Niepodległości
Polski w Solecznikach stał się
koncert w Centrum Kultury,
przygotowany przez zespół „Piramidy” z Polski i miejscowy
zespół „Art of Music”. Występ z

LISTOPAD 2018

udziałem członków dwóch kolektywów, a także uczestników
zespołu „Solczanie” i „Solczanka” pod nazwą „Droga do wolności” podkreślił patriotyczny
charakter koncertu. Przekaz z
prezentacją multimedialną odwołującą się do epizodów wydarzeń walki o wolność w Polsce i
Europie, mocne teksty piosenek,
aranżacja i wykonanie wprowadziły słuchaczy w nastrój zadumy, refleksji i zachwytu. Słowa
uznania za zajmujący program
należą się kierownikom – Barbarze Suckiel i Piotrowi Kajetanowi Matczukowi.

IRENA KOŁOSOWSKA

NIEPODLEGŁOŚĆ

Z dniem urodzin, Polsko!
Dzień 11 listopada to szczególny dzień dla Polaków. To jedna z najważniejszych
dat w naszym kalendarzu narodowym. To symbol walki o wolność, znak
wiary i zwycięstwa. To dzień nadziei i radości. W tym roku mija setna rocznica
odzyskania niepodległości przez oba drogie nam państwa - Litwę i Polskę.
Jubileuszowe świętowanie niepodległości obejmuje cały 2018 rok. Polacy,
niezależnie od miejsca zamieszkania, pamiętają i uroczyście świętują dzień 11
listopada.
nickiej Grzegorz Jurgo, koordynator ds. młodzieżowych samorządu rejonu solecznickiego
Justyna Baloń, którzy uroczyście
zasadzili dęby w parku naszego
gimnazjum. Mer rejonu Zdzisław
Palewicz w pięknym przemówieniu podziękował młodzieży za
inicjatywę, a także przypomniał
o obowiązku opieki nad drzewami, co alegorycznie można przenieść na obowiązek dbania o niepodległość.

Uroczystości w Białej
Wace
Rekord dla Niepodległej
Uczniowie i nauczyciele klas
1-4 Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach oraz
przedstawiciele grona pedagogicznego klas starszych 9 listopada o godzinie 11:11 odśpiewali
hymn narodowy w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”.
Udział w akcji został zgłoszony
do Ośrodka Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą.

sa Basanawicziusa i Józefa Piłsudskiego.
Przez ponad rok zebrane żołędzie były hodowane na trzy
sposoby: w dwóch różnych podłożach w doniczkach (alegoria
niewoli) i w ogrodzie (alegoria
wolności). Wyrosły te dęby, które były hodowane na wolności.
Na uroczystości sadzenia drzewek byli obecni mer Samorządu
Rejonu Solecznickiego Zdzisław
Palewicz, starosta gminy solecz-

Rok szkolny 2018/2019 Gimnazjum E. Orzeszkowej rozpoczęło od projektu edukacyjnego „Tropem Niepodległości”.
Projekt ten jest skierowany do
uczniów, nauczycieli, jak również całej społeczności lokalnej,
gdyż podstawowym celem projektu jest upamiętnienie jubileuszu 100-lecia Niepodległości
oraz rozwinięcie u społeczności
gimnazjum kompetencji kluczowych w zakresie historii, języka,
przyrody i nauk społecznych.

Dęby na stulecie
niepodległości Litwy i
Polski

W maju 2018 roku solecznickie
środowisko harcerskie pod patronatem Stowarzyszenia „Dobry początek” wygrało konkurs
na pomysł uczczenia 100-lecia
niepodległości Litwy i Polski.
Jednym z zadań było zorganizowanie uroczystości, podczas
której miały być zasadzone dęby
wyhodowane z żołędzi przywiezionych z ojczystych stron Jona-
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W ramach realizacji projektu
już 13 września odbył się pieszy
rajd patriotyczny do Puszczy
Rudnickiej, gdzie uczniowie oddali cześć pamięci bohaterom, a
w miejscach upamiętniających
historię Powstania Styczniowego zapłonęły zapalone przez
młodzież znicze.
22 października społeczność
szkolna wzięła aktywny udział w
akcji „Zapal znicz bohaterom!”.
Zebrane znicze zapłonęły na grobach bohaterów w Rudnikach,
Starych Macelach, Popiszkach
oraz w Puszczy Rudnickiej.
9 listopada odbył się uroczysty
pochód ulicami miasta, jak też
odśpiewano hymn w ramach akcji „Cała Polska i Kresy śpiewają
Hymn Polski”.
9 listopada w Sali Imprez w Białej Wace odbyła się uroczysta
akademia z okazji Narodowego
Święta Niepodległości pt. „Droga

do wolności”. Akademia przede
wszystkim miała przypomnieć
czasy walki o niepodległość , ale
także wzbudzić refleksje czym
dla nas dzisiaj jest wolność.
Uczniowie recytowali wiersze i
śpiewali pieśni patriotyczne. Ze-
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spół pieśni ludowej „Łałymka”
zaśpiewał piosenki, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.
Obecna na akademii wicemer
rejonu solecznickiego Jadwiga
Sinkiewicz podkreśliła ważność
chwili oraz złożyła wszystkim
życzenia z okazji Święta Niepodległości.
11 listopada przy budynku starostwa w Białej Wace uroczyście
wciągnięto na maszt flagi Polski i
Litwy. Następnie młodzież szkolna i przedstawiciele Białowackiego Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół“ udali się na
Rossę, gdzie wszyscy Polacy Litwy
połączyli się w jedną rodzinę i oddali hołd twórcy niepodległego
państwa polskiego – Marszałkowi
Józefowi Piłsudskiemu.

Wszyscy Polacy to jedna
rodzina

„Nic nie jest nam dane raz na
zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle
zdobywać, ciągle o nią walczyć”
– mówił nasz Wielki Rodak błogosławiony Jan Paweł II .
Nasze pokolenie ma bardzo
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wielki zaszczyt i odpowiedzialność, gdyż może obchodzić
100-lecie Niepodległości Polski. W celu uczczenia tej daty w
Szkole Podstawowej w Dajnowie
w ciągu całego roku odbył się
szereg przedsięwzięć, a dnie od
6 do 12 listopada minęły w biało-czerwonych barwach.
6 listopada odbył się okolicznościowy turniej piłkarski, 7 listopada wspominano, jak trudna
była droga do wolności, 8 listopada uczniowie wzięli udział w
imprezie przygotowanej przez
koło metodyczne polonistów
rejonu solecznickiego „Niepodległość – trudne słowo”, 9 listopada o godzinie 11:11 wspólnie
odśpiewano Hymn Narodowy.
12 listopada w Dajnowskiej Sali
Imprez odbył się uroczysty apel
„Wszyscy Polacy to jedna rodzina”, na którym uczniowie przybliżyli historię wielkości i upadku państwa polskiego.
Swoją obecnością na obchodach jubileuszowych społeczność zaszczycili zastępca dyrektora administracji samorządu
rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz, starosta gminy dajnowskiej Stanisław Wysocki.

Dziewieniszczanie dla
Niepodległej
W Dziewieniszkach obchody
ważnego dla polskiej społeczności
święta Dnia Niepodległości Polski
miały miejsce 9 listopada w miejscowym domu kultury, gdzie licznie zebrali się członkowie kół ZPL
działających na terenie gminy
dziewieniskiej, mieszkańcy gminy, zaproszeni goście.
Uroczystą akademię niepodległościową przygotowali uczniowie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Młodzież gimnazjalna
przypomniała zebranej na sali
społeczności chlubną historię naszego narodu. Widzowie
usłyszeli drogie sercu nazwiska
wielkich Polaków, twórców niepodległości, wspólnie zaśpiewali
,,Rotę“. Montaż słowno-muzyczny był przeplatany patriotycznymi piosenkami i tańcami
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ludowymi. Występ uczniów został odebrany z wdzięcznością i
wzruszeniem.
Po części artystycznej życzenia z okazji święta narodowego
złożyli przybyły na uroczystość
dyrektor samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak oraz
starosta gminy dziewieniskiej
Czesława Marcinkiewicz. Słowa,
jakie skierowali do zebranych,
budziły refleksje nad tym, jakie są nasze korzenie, ojczysta
mowa, jak głęboko znamy historię i kulturę swojego narodu.
Podczas święta nagrodzeni zostali też uczestnicy konkursów,
organizowanych w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski, a w drugiej części koncertu wystąpili Wiktor Dulko z
Wilna oraz zespół „Przyjaciele“ z
Mickun.

A to Polska właśnie!
11 listopada w Centrum Imprez
w Ejszyszkach odbyło się uroczyste uczczenie 100. rocznicy

odzyskania niepodległości przez
Polskę. Z tej okazji uczniowie i
nauczyciele Gimnazjum w Ejszyszkach przygotowali widowisko historyczno – teatralne pt.
„A to Polska właśnie”. Na scenie
wystąpiła setka młodych artystów. Poprzez piosenki, tańce,
wiersze, dialogi z dzieł polskich
klasyków uczniowie przedstawili widzom najważniejsze, najbardziej bolesne, ale również te
radosne wydarzenia z dziejów
historii Polski – od zniewolenia
do niepodległości.
Wypełniona po brzegi sala
oklaskiwała artystów na stojąco. Przybyli goście, wicemer

rejonu solecznickiego Jadwiga
Sienkiewicz i starosta gminy ejszyskiej Mirosław Bogdziun złożyli wszystkim życzenia z okazji
święta każdego Polaka. Dyrektor
Gimnazjum w Ejszyszkach Robert Śliżewski pogratulował artystom i ich nauczycielom wspaniałego występu, a obecnym na
sali rodzicom podziękował za
wspaniałe wychowanie dzieci w
duchu patriotyzmu i poczucia
tożsamości narodowej.

Niepodległościowe
obchody w Turgielach

W ramach obchodów 100-lecia
niepodległości Polski w Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego
odbył się szereg różnych imprez
i przedsięwzięć, m. in. dzień zin-

tegrowany w klasach początkowych „Droga do wolności”, konkurs plastyczny „Godło Polski”,
zawody sportowe „Kocham Cię,
Polsko”, nietradycyjne lekcje z
różnych przedmiotów, konkurs
wiedzy o Polsce, wystawa plastyczna „Barwy Niepodległej”.
Podczas uroczystego apelu, który odbył się 9 listopada, uczniowie odtworzyli klimat tamtych
odległych czasów. Przywoływane fakty przeplatane były patriotycznymi wierszami, pieśniami
oraz inscenizacjami.

Obchody w Janczunach
Pragnąc uczcić doniosłą chwilę w dziejach Polski, 6 listopada
w Janczunach na święcie poezji
patriotycznej zgromadzili się
miłośnicy poezji oraz czytelnicy biblioteki. Swą obecnością
imprezę zaszczycili wicemer samorządu rejonu solecznickiego
Jadwiga Sinkiewicz, zastępca
dyrektora administracji samorządu rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz, starosta gminy
butrymańskiej Wanda Bielska,
dyrektor Biblioteki Publicznej
samorządu rejonu solecznickiego Olga Mażejko.
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Zebrane grono miłośników
poezji usłyszało wiele „złotych
myśli” i wierszy, które zostały
wypowiedziane przez poetów
czasów Niepodległej Polski oraz
poetów naszego rejonu. Słuchając ich widzowie doświadczyli
całej gamy uczuć - od radości,
poprzez refleksję aż do łez tęsknoty, smutku do przeżytych
chwil i zdarzeń.
Podczas imprezy swoje wiersze prezentowały Irena Siniawska, Joanna Wojtkiewicz, Emilia
Szumska. Czytelnicy biblioteki
recytowali także wiersze Michała Wołosewicza, Teresy Rusielewicz, Jana Rożanowskiego.
8 listopada u progu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości sala Uniwersalnego
Wielofunkcyjnego Centrum w
Janczunach wypełniła się liczną gromadą rodaków nie tylko
Janczun, lecz też okolicznych
wsi. Wzniosły nastrój patriotyzmu wzbudziły wzruszające
polskie melodie i piosenki, wiersze i narodowe tańce ludowe
w wykonaniu artystów grupy
przedszkolnej UWC w Janczunach, uczestników kółka nieformalnego nauczania UWC w
Janczunach, uczniów IIG klasy
Gimnazjum im. Anny Krepsztul
w Butrymańcach, zespołu nauczycieli Gimnazjum im. Anny
Krepsztul w Butrymańcach, zespołu „Fantazja” z Ejszyszek, zespołów „Kropelki” i „Hałas”.

Świętowanie urodzin
Polski z polskimi
specjałami
W nietypowy sposób jubileusz 100-lecia odrodzenia Polski
świętowała społeczność Gimnazjum im. Anny Krepsztul w
Butrymańcach. Uczniowie i nauczyciele placówki zebrali się
w szkolnej stołówce – wszystko
zgodnie z polskimi obyczajami przy suto zastawionych stołach,
z biesiadowaniem i wspólnym
śpiewaniem.
Na upiększonych na biało-czerwono stołach można było
spotkać Szarlotkę Piłsudskiego
i Smoków Wawelskich, wszyscy
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objadali się Makowcem Mickiewicza i Chrustami Chopina, a
któż by potrafił się oprzeć wędlinom z Janczun z chlebem Pana
Tadeusza. Impreza bynajmniej
nie polegała jedynie na objadaniu się. Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną
o wybitnych Polakach, o historycznych wydarzeniach Polski,
na ekranie były też wyświetlane
teksty piosenek, którzy wszyscy
aktywnie śpiewali.
- To jest bardzo dobry pomysł
świętowania, gdyż co raz rzadziej
zasiadamy przy wspólnym stole,
jednoczącym zarówno członków
rodziny jak też gości, znajomych.
Jest to okazja do rozmowy, dyskusji, delektowania się potrawami. Dlatego nawoływałbym do
przywrócenia tej tradycji również w naszych domach, gdyż
coraz częściej się zdarza, że zapracowani i zalatani jemy każdy
sobie, w biegu, bez obcowania z
domownikami. A dziś wszystkim
nam życzę dobrego świętowania urodzin Polski – powiedział
obecny na imprezie mer rejonu
solecznickiego Zdzisław Palewicz.
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Swoją obecnością na obchodach jubileuszowych społeczność gimnazjum zaszczycili dyrektor administracji samorządu
rejonu solecznickiego Józef Rybak, wicedyrektor administracji Beata Pietkiewicz, starosta
gminy butrymańskiej Wanda
Bielska, ksiądz proboszcz parafii
butrymańskiej Józef Aszkiełowicz, ksiądz Szymon Wikło oraz
ksiądz Janusz Kotowski wraz z
młodzieżą z gminy Lelis w Polsce, którzy w darze dla szkoły
przywieźli polskie flagi.

Podborze – dla Polski
9 listopada mer samorządu rejonu solecznickiego Zdzisław
Palewicz wziął udział w obchodach Dnia Niepodległości Polski,
które obyły się w Podborzu. Uroczystość, przygotowaną przez
społeczność miejscowej Szkoły
Podstawowej poprzedziła msza
święta w kościele koncelebrowana przez ks. Janusza Kotowskiego
z Polski, ks. Józefa Aszkiełowicza i
ks. Szymona Wikłę. Homilię wygłosił ksiądz Janusz Kotowski,
który podkreślił, że tegoroczne
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przystało na tego rodzaju imprezę
górowały kolory biały i czerwony.

Święto Polski w
przedszkolu w Jaszunach

Święto Niepodległości skłania
nas do szczególnej refleksji, przywołuje pamięcią tych wszystkich,
którzy za Polskę walczyli, oddali
swoje życie, którzy dla niej pracowali i tworzyli.
Na okolicznościowy koncert w
szkole zgromadzili się mieszkańcy Podborza, którzy z wielkim
wzruszeniem oglądali patriotyczne wystąpienie najmłodszych przedstawicieli swojej
miejscowości. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie dzieci i młodzież szkoły przedstawili
program słowno - muzyczny, na
który złożyły się piękne wiersze,
patriotyczne piosenki i tańce.
Dzięki zdolnym młodym recytatorom i pieśniarzom udało się
zbudować nastrój zadumy, powagi i refleksji nad przyszłym
kształtem naszej Ojczyzny.
Wśród publiczności znaleźli
się też dyrektor administracji

samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak, starosta gminy
podborskiej Tadeusz Minakowski, starosta gminy rudziskiej
Tadeusz Pawłowski, księża Józef
Aszkiełowicz, Janusz Kotowski i
Szymon Wikło.
Na zakończenie uroczystości
dyrektor szkoły Halina Molis
wyraziła słowa uznania pod adresem uczniów i nauczycieli,
którzy przygotowali koncert, a
publiczności za przybycie i ciepłe przyjęcie wystąpienia.

Godło narodowe, biało-czerwone flagi, balony oraz stroje dzieci nadały niezwykłą i wzniosłą
oprawę uroczystości z okazji 100.
rocznicy niepodległości Polski w
przedszkolu w Jaszunach. Święto rozpoczął artystyczny występ
lalek w pięknych strojach ludowych.
Były rozmowy o polskich symbolach, kulturze o Polsce, ponieważ głównym celem imprezy
było kształtowanie miłości do
ojczyzny.

Biało-czerwone
przedszkole
W sposób szczególny maluchy
z przedszkola „Bajka” przeżywali Święto Niepodległości Polski.
Patriotyczne melodie, wiersze,
stroje niosły ze sobą treść tych
ważnych dla każdego Polaka
symboli i wartości narodowych.
Było wesoło i kolorowo, ale jak i

Koleśnickie obchody
W ramach uczczenia 100-lecia
niepodległości Polski uczniowie Gimnazjum Ludwika Narbutta w Koleśnikach dokonali
wiele znaczących i ciekawych
przedsięwzięć. Okna szkoły zostały ozdobione biało-czerwonymi liśćmi, odnowiono gabloty,
udekorowano gabinety i aulę.
Najbardziej aktywni uczniowie
uczyli się piosenek i ćwiczyli role
w inscenizacjach historycznych.
12 listopada wszystkie lekcje
były związane z polską historią,
kulturą i sztuką. Kulminacyjnym momentem dnia był spektakl „Niezależna od 100 lat”.
W obchodach uczestniczyli sta-
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hymny państwa litewskiego i polskiego. Młodociani artyści zaprezentowali pieśni ludowe i inscenizację o niepodległości Polski. Cała
sala wypełniła się podniosłym
nastrojem po wejściu na scenę zespołu pieśni i tańca „Znad Mereczanki”. Widownia wraz z uczestnikami zespołu śpiewała znane
piosenki, a rytmy muzyki i tańca
ludowego radowały i starszych, i
młodszych.

rosta gminy koleśnickiej Danuta
Wilbik, probosz parafii koleśnickiej Tadas Švedavičius, inni
goście.

Nasza droga do wolności
W Szkole – Centrum Wielofunkcyjnym w Wersoce obchody 100.
rocznicy niepodległości Polski
nosiły nazwę „Nasza droga do
wolności”. W organizowanym
programie literacko – muzycznym wzięli udział wychowankowie placówki, młodzież oraz społeczność lokalna. Dzięki poezji,
piosenkom, prezentacji multimedialnej zgromadzeni przenieśli
się w przeszłość, przypomnieli historię polskiej drogi do wolności,
walki, które odbywały się również na naszych terenach, przypomnieli tych, którzy walczyli o
wolność, język ojczysty, ochronę
polskiej kultury i obyczajów.

Zebrani mieli okazję wysłuchać patriotycznych wierszy zaprezentowanych przez Danutę
Szablińską, Marię Wilbik, Olgę
Nowikiewicz oraz pieśni w wykonaniu Jeleny i Jarosława Omaralijewych.
Poetka
Halina
Janczuńska
przedstawiła swoje wiersze o Ojczyźnie, sprezentowała dzieciom
swoje książki, zachęcając je do
czytania.

Święto Niepodległości
Polski w Kamionce
Zebranych
na
uroczystości
Święta Niepodległości Polski w
Sali Imprez w Kamionce pozdrowił mer rejonu solecznickiego
Zdzisław Palewicz, gratulacje
ziomkom złożył też starosta gminy kamionskiej Jan Miłoszewicz.
Obchody rozpoczął poloneza
Chopina, po czym zabrzmiały

Życzenia niepodległej
Polsce z Gierwiszek
Litwę i Polskę łączy wspólna historyczna przeszłość, naznaczoną
walkami o wolność. Oba narody,
które musiały wytrwać w walce o
wolność, pozostają sojusznikami
również w dobie obecnej. Dlatego
żaden z nich nie zapomniał o tej
ważnej dacie - Dniu Niepodległości.
10 listopada w Szkole Podstawowej w Czużekompiach zgromadziła się społeczność gminy gierwiskiej aby razem ze wszystkimi
Polakami na świecie świętować tę
wyjątkową datę. Okolicznościowy
program koncertowy przygotowali uczniowie szkoły. Na imprezę gościnnie przybył zespół pieśni
i tańca „Solczanie”. Nie zabrakło
słów gratulacji, patriotycznych
pieśni, tańców narodowych.
Na podstawie nadesłanych informacji

przygotowała

IRENA KOŁOSOWSKA
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KONKURS

Poznaj swoją Ojczyznę
Ojczyzna bywa różna – mała i duża, daleka i bliska. Bez niej człowiek jest jak
drzewo bez korzeni czy dom bez fundamentu. „Poznaj swoją Ojczyznę” –
pod takim tytułem Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie
zorganizował konkurs dla dzieci i młodzieży rejonu. Ideą projektu było uczczenie
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. Na konkurs
wpłynęło prawie 150 prac literackich i plastycznych. 15 listopada br. w pałacu
w Jaszunach zostali nagrodzeni jego zwycięzcy. Przed przybyciem do pałacu dla
uczestników konkursu została zorganizowana wycieczka po rejonie, podczas
której uczniowie zwiedzili Republikę Pawłowską, Taboryszki, Wilkiszki, Jaszuny.

- Oglądając prace plastyczne
nie da się nie zauważyć waszego postrzegania ojczyzny jako
dwóch krajów a jednej całości –
obok orła jest pogoń, obok dziewczynki z trzykolorową flagą
– dziewczynka w biało-czerwonym wianuszku. Tacy jesteśmy
bogaci, bo mamy dwie ojczyzny i
trudno je rozdzielić. Bardzo ważne jest, że wy tych dwóch ojczyzn
nie dzielicie w swoich sercach.
Cieszę się, że na wielu rysunkach
były też obiekty naszej Małej
Ojczyzny – kościół w Podborzu,
zamek w Norwiliszkach, pałac
Wagnerów, ważne jest też znać
to, co jest blisko nas, a jest ono

równie piękne jak te z zagranicznych wycieczek. Dziękuję wam,
waszym nauczycielom i organizatorom konkursu za udział oraz
życzę dużo chęci i entuzjazmu w
poznawaniu własnej kultury, języka, historii – powiedział mer
rejonu solecznickiego, prezes
Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL Zdzisław Palewicz.
W spotkaniu także wzięli udział
wicemer rejonu solecznickiego,
prezes Solecznickiego Oddziału
Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” Jadwiga Sinkiewicz, wicedyrektor administracji samorządu
rejonu solecznickiego, wiceprezes Solecznickiego Oddziału Re-

jonowego ZPL Beata Pietkiewicz,
ksiądz proboszcz parafii solecznickiej Wacław Wołodkowicz,
skarbnik Oddziału ZPL i inicjatorka projektu Anna Biersztańska, wiceprezesi Oddziału ZPL
Anna Jeswiliene i Andżeła Dajlidko, która poprowadziła imprezę.
Podczas nagradzania uczennica Gimnazjum im. L. Narbutta
w Koleśnikach Patrycja Markiel
zaprezentowała nadesłany na
konkurs wiersz, który pozwolił
jej zdobyć I miejsce. Bogusław
Jodko z Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach podzielił
się swoimi przemyśleniami o Ojczyźnie, Polsce, Litwie, Soleczni-
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kach i Jaszunach, mieszkających
tu Polakach i Litwinach, ludziach
innych narodowości. Przygotowana prezentacja multimedialna przedstawiła nadesłane
na konkurs prace plastyczne, a
spotkanie uwieńczyła piosenka
„Taki kraj” w wykonaniu Tomasza Pieszki z Jaszun.
Projekt był współfinansowany
w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie.

IRENA KOŁOSOWSKA

I miejsce

Daria Mysina (Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace)
Gabriel Lenkiewicz (Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach)
Kamila Ślizewska (Gimnazjum w Ejszyszkach)
Eliza Gordyniec (Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach)
Patrycja Markiel (Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach)
Karolina Michajłowska (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach)
Bogusław Jodko (Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach)
Patryk Andruszkiewicz (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach)

II miejsce

Mariola Kropaite (Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach)
Gabriela Barkowska (Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach)
Danuta Bańkowska (Szkoła Podstawowa w Podborzu)
Kamila Ruris (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach)
Tomasz Pieszko (Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach)
Eliza Adamowicz (Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach)

III miejsce

Aurelia Lisowska (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach)
Aleksandra Wierżbickaite (Szkoła Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki w Solecznikach)
Wojciech Zaborowski (Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace)
Gabriela Firko (Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach)
Edward Tarasiawiczius (Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach)
Paweł Bandalewicz (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach)
Rafał Baranowski (Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach)
Wiktoria Nakrewicz (Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach)

Wyróżnienia

Wilma Malinauskaite (Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach)
Jowita Basiul (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach)
Daniel Awierkin (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach)
Eliza Rybak (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach)
Ewa Siemaszko (Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach)
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Agata Dorodko z
gminy podborskiej,
„Dziewczyna Kuriera
Wileńskiego. Miss Polka
Litwy - 2018”, wzięła
udział w finałowej gali
konkursu „Miss Polonia
2018”, który odbył się w
polskim Serocku.
- Co czujesz po udziale w finale
konkursu „Miss Polonia 2018”?
- Wielką radość, że mogłam
uczestniczyć w tak wspaniałej
imprezie, która obdarzyła mnie
nowym doświadczeniem życiowym. Było bardzo przyjemnie
reprezentować Litwę w konkursie Miss Polonia, szczególnie, że
jako jedyna kandydatka pochodziłam spoza granic Polski.
- Jak przebiegały relacje pomiędzy finalistkami i jak zostałaś przyjęta przez rodaczek
jako jedyna finalistka nie z Polski?
- Pierwsze nasze spotkanie z
dziewczynami było takie trochę
z dystansem, nie wiedziałyśmy
jak się zachować. Potem kiedy
rozpoczęłyśmy szkolenia i repetycje, lody zostały przełamane.
Wszystkie mieszkałyśmy w jednym hotelu. Moją sąsiadką była
dziewczyna z Warszawy. Po finale odwiozła mnie swoim autem

Fascynacja i doświadczenie życiowe
do Warszawy, gdzie bardzo ciepło pożegnałyśmy się.

czytywano nazwiska najlepszej

- Przygotowania do finału były
wyczerpujące?

jako ostatnią. Te chwile były na-

- Początkowo tak, ale z biegiem czasu przyzwyczaiłam
się, chyba dlatego, że były
bardzo ciekawe.

piątki nie trafiłam, uplasowałam

- Wyjść na scenę przed liczną
widownią było bardzo stresujące?

dziesiątki,

mnie wymieniono

prawdę stresujące. Do najlepszej
się na najbardziej pechowym
szóstym miejscu. Awans więc do
wielkiego finału był bliski.
- W tym roku ukończyłaś Gimnazjum w Ejszyszkach. Gdzie

- Nie mogę powiedzieć, żebym się trzęsła ze strachu. Jak
walczyć z tremą nauczyłam
się w Wilnie podczas udziału
w konkursie „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego. Miss Polka
Litwy”. W trakcie gali zaprezentowałyśmy się w kilku pokazach mody.

obecnie kontynuujesz naukę?

- Nie masz żalu do jurorów, że
nie zostałaś zakwalifikowana
do finałowej piątki?

spełni się w następnym roku.

- Nie ukrywam, że chciałam
być wśród najlepszej piątki finalistek, ale to, że trafiłam do
najlepszej dziesiątki, uważam za
sukces. Pech chciał, że kiedy wy-

- Nadal marzą mi się studia aktorskie, chciałabym studiować
aktorstwo muzyczne w Akademii Teatralnej im. Aleksandra
Zelworowicza w Warszawie. W
tym roku nie udało się, ale ciągle
mam nadzieję, że moje marzenie
Żeby nie tracić czasu po maturze, podjęłam studia na kierunku europeistyki w Wileńskiej Filii Uniwersytetu Białostockiego.
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Patriotycznie w śpiewaniu
19 listopada br.
pod patronatem
Solecznickiego Oddziału
Rejonowego Związku
Polaków na Litwie i
Domu Polskiego w
Ejszyszkach odbył się
I Festiwal Piosenki
Patriotycznej „Wolna
Polska”. Uczniowie
klas początkowych,
jak też młodzież z
klas gimnazjalnych
przypomnieli zebranym
piosenki, które śpiewano
niegdyś w polskich
domach, pieśni,
które towarzyszyły
narodowi polskiemu w
ważnych wydarzeniach
dziejowych. Celem
festiwalu było również
zachęcenie słuchaczy
do wskrzeszenia i
kontynuowania tradycji
wspólnego śpiewania
w gronie rodzinnym i
towarzyskim, rozwijanie
poczucia więzi rodzinnej
i narodowej, a także
przybliżenie naszej
historii i ułatwienie jej
zrozumienia.
- Dzisiaj nasza młodzież będzie współzawodniczyła w
śpiewaniu. Wszystko to składa
się na określony talent naszej
młodzieży. To mówi o naszym
ogromnym artystycznym potencjale, który mamy i chcemy
kształcić. Celem samorządu
jest rozwijanie umiłowania

młodych ludzi do muzyki. Dzisiejszy konkurs nie jest konkursem przypadkowym. Oceniajmy go jako próbę na waszą
przyszłość artystyczną. Być
może występ na tej sali stanie
się dla was początkiem wielkiej kariery artystyczniej i tego
wam życzę - powiedział mer
rejonu solecznickiego, prezes
Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL Zdzisław Palewicz.
W kategorii uczniów klas
początkowych I miejsce zajęłą Marta Walukiewicz z Gimnazjum im. Anny Krepsztul
w Butrymańcach, na 2 miejscu uplasowała się grupa w
składzie:Paulina Jankielewicz,
Oskar Żurawski, Kamila Rinkunaite, Łaura Szydłowska,
Dominik Jermakowa, Gabriel
Pietraszun z Gimnazjum im.
Michała Balińskiego w Jaszu-

nach, 3 miejsce zajęły Daria
Kurmiel i Weronika Pilecka ze
Szkoły Podstawowej w Podborzu.
W kategorii uczniów klas IX-XII 1 miejsce wyśpiewała Marzena Mołoczko z Gimnajum
im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach, 2
miejsce zajął Tomasz Pieszko z
Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach, 3 miejsce Sylwana Oktawia Żukaite i Kamila Masiulyte z Gimnazjum w
Ejszyszkach oraz Dominik Narkiewicz z Gimnazjum im. Ludwika Narbuta w Koleśnikach.
Grand Prix Festiwalu jurorzy
przyznali Karolinie Michajłowskiej i Gabrielo Mockutie z
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.
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