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

Nagrody dla zdolnej i utalentowanej
solecznickiej młodzieży
Otwarcie sali sportowej w Dziewieniszkach
Święta od chleba i pożarów

Jan Rożanowski: „Moje wiersze – to najnowszy
folklor”

SŁOWO WSTĘPNE

Kochani czytelnicy miesięcznika „Soleczniki“!
Z nowymi siłami i pomysłami, z werwą i optymizmem, jakim napawa
przyjście każdego nowego roku, witamy się po dłuższej nieobecności.
Jako redakcja, cieszymy się bardzo, że również w roku bieżącym będziemy mogli przybliżać Państwu wydarzenia, opinie, relacje, historię
i ludzi rejonu solecznickiego. Pozwolą na to środki Senatu RP i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, dzięki którym kolejne numery
czasopisma trafią w ręce Polaka rejonu solecznickiego i nie tylko.
W tym numerze na pierwszy ogień idzie poeta wileński, miłośnik tradycji kresowych, zasłużony Polak w plebiscycie Kuriera Wilenskiego
„Polak Roku 2018” (a dla nas i tak zwycięzca) Jan Rożanowski, który w
rozmowie z Ireną Kłosowską opowie o tym, czym i jak żyje współczesny poeta. Następnie rzucimy okiem na wydarzenia, które cieszą
naszych mieszkańców, czyli remonty budynków użytku publicznego.
Nagrodzimy też najlepszych sportowców i najwspanialszą młodzież.
Poznamy historię położonej w gminie gierwiskiej miejscowości
Gudełki, a także dowiemy się kim była- wyjątkowo na Wileńszczyźnie
czczona - św. Agata.
Obecny rok jest rokiem, w którym Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie obchodzi
30 - lecie istnienia. Ten piękny i dojrzały jubileusz, który można podsumować słowem „duma” , niech
będzie motywacją do dalszych starań – o polskość, o oświatę w języku poskim, o polską kulturę, historię
i język, a parafrazując Tuwima należy dodać: „Niech ziemia ojców, dziadów i pradziadów będzie ziemią
dzieci, wnuków i prawnuków.”

Beata Pietkiewicz,

wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL
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Jan Rożanowski: „Moje wiersze – to najnowszy folklor”
Rozmowa z Janem
Rożanowskim, poetą,
moderatorem strony FB
„Po wileńsku na wesoło”,
laureatem konkursu
„Polak Roku 2018”.
Janku, cieszy nas to, że obok
polityków, działaczy społecznych, oświatowców z
rejonu solecznickiego, którzy byli nagrodzeni w plebiscycie „Polak Roku”, w dziesiątce wyróżnionych znalazł
się również poeta z Ziemi
Solecznickiej. Spodziewałeś
się takiego wyróżnienia?
Nie spodziewałem się. O
tym, że trafiłem do plebiscytu, dowiedziałem się od pewnej swojej czytelniczki i początkowo pomyślałem sobie,
że to jest tylko żart. Jak już
sprawdziłem informację w
Internecie, powiedziałem sobie - no masz! Doczekałem się
efektów ubocznych tej swojej
zabawy wierszem. Bo właściwie zawsze podchodzę do pisania wierszy jak do pewnego
rodzaju relaksu czy zabawy,
nawet gdy naprawdę wiersz
powstaje w reakcji na coś, co
mnie wkurza.
Pamiętasz swój pierwszy
wiersz? Kiedy to było? Liczysz, ile ich masz na swoim
koncie?
Oj, pierwszego nie pamiętam. Było to chyba w szkolne
lata i ,oczywiście, odzwierciedlało moje uczucia do pierwszej miłości. Nie, wierszy nie
liczę. Nie mam pojęcia, ile
ich napisałem. Nie jest tego
za dużo, ale chyba ilość tu nie
jest najważniejsza.
Co Cię inspiruje, kiedy piszesz
o Wileńszczyźnie? Co Cię w
ogóle inspiruje do pisania?

Mnóstwo rzeczy inspiruje. Nie zawsze jednak mam
czas albo i dobry pomysł na
wiersz. Temat Wileńszczyzny
to temat rzeka. Tu co nie weźmiesz, to wszędzie jest materiał do dyskusji, do refleksji,
do zadumy, no i do żartów
oczywiście. Bo lubię sobie,
tak powiedzmy, z leciutką
ironią podchodzić i do tych
trudnych, skomplikowanych
tematów, żeby nie spłoszyć
czytelnika mocnymi akcentami patriotyzmu, które dzisiaj raczej nie są w modzie.
Od pewnego czasu, jak spostrzegłem, pojawiły się takie
poglądy wśród historyków, w
tym też Polaków, jakoby my
tu jesteśmy narodem sierot
bez korzeni, bez historii, bez
tradycji, kultury, bez własnego folkloru, słowem, bez przeszłości. I takie tam stwierdzenia słychać: Wileńszczyzna
ma tylko 100 lat, dzisiejsi
mieszkańcy Wileńszczyzny to
w większości przybysze, a autentyczni mieszkańcy tych
ziem – Polacy-Wilniucy albo
zostali osiedleni po wojnie na
Sybirze, albo w ramach repa-

triacji wyjechali do Polski. W
swoich wierszykach przekreślam te sztucznie tworzone
hipotezy udowodniając, że
mamy tu i korzenie, i tradycje, i folklor, bo właśnie – pozwolę sobie tu na taki przykład, że ten najnowszy polski
folklor to są moje wiersze.
Zatem inspiracją do pisania
jest chęć wyrażenia swojego
zdania, chęć przekreślenia
kłamstwa o nas, a poza tym
chciałoby się, oczywiście, w
jakiś sposób zachować cząsteczkę naszej tożsamości,
naszej historii, jaką poznałem
od przodków, oraz zachować
te nasze takie kresowe, typowo polskie spostrzeganie
rzeczywistości i umiejętność
odnaleźć się w każdej sytuacji zarówno politycznej, jak
i gospodarczej, ideologicznej.
Właśnie! Żyjemy w szalonym
świecie, gdzie wszystko się
zmienia z godziny na godzinę
i zdawałoby się człowiek musiał przyjmować wszystko,
co nowe przychodzi do nas z
zachwytem. A jednak! Chyba jestem pod tym względem
bardzo sceptyczny i stawiam
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często mentalny opór w swoich wierszach tym nowostkom, bo mam takie wiersze o
zaletach dobrego tradycyjnego wiejskiego jedzenia i jego
wyższości nad tym, co nam
oferują w maximach i norfach.
Czy w dzisiejszych czasach
łatwo zaistnieć jako poeta
lub pisarz?
Hmmm... Trudne pytanie,
aczkolwiek nigdy osobiście
nie stawiałem sobie za zadanie zaistnieć jako poeta,
pisarz. W ogóle nieco mnie
oszołamia, jeśli tak szczerze
mówiąc, to samo miano - poeta. Tak jak mówiłem - dla
mnie pisanie wierszy to raczej
forma relaksu i zabawy. Oczywiście rozumiem, że teraz,
gdy już jakoś tam zaistniałem
i w mediach, i wśród czytelników, to nigdzie nie schowam się przed tym mianem.
W moim przypadku to jakoś
poszło samoistnie, ludzie
wiersze podchwycili jak jakiś
folklor, jak coś co dobrze już
znają, doświadczają i lubią...
A ja tylko zgrabnie, fachowo
poukładałem myśli do rymu.
Bo właśnie dostawałem wiadomości od czytelników typu:
pan tak ślicznie pisze o tym,
co my w większości myślimy
i czujemy, tylko nie potrafimy
się tak literacko wyrazić.
Tadeusz Różewicz w „Przygotowaniu do wieczoru autorskiego” pisał:„Dopóki nie
poczujesz się nieszczęśliwy,
nie narodzi się w tobie poezja”! Prawda?
Dobrze napisał. I jestem pewien, że bardzo szczerze. Myślę jednak, że z tym jest raczej
indywidualnie. Owszem głębokie przeżycia emocjonalne,
takie wewnętrzne sztormy,
jakieś wstrząsy całego jestestwa to nawet z profesora fi-
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zyki nuklearnej wykrzesać
mogą poetę, w każdym bądź
razie amatora poezji. Ale z
mojego doświadczenia wynika, że poezję... no! O ile to
jest poezja, można tworzyć
także pod wpływem całkiem
pozytywnych emocji, radości... Czy artysta powinien
być głodny? Uważam, że tak,
bo wtedy jest lepszy, bardziej
spragniony, pożądający, chciwy, a zarazem szczery. Tylko
czy musiałby być nieszczęśliwy? Niekoniecznie!
Jak wygląda dzień poety?
I znowu to słowo! Nie mam
pojęcia jak musiałby wyglądać dzień poety! Mój dzień
jest podobny, tak myślę, do
dnia większości mieszkańców
wsi, czyli zaraz po wypiciu
porannej kawy nie biorę pióra do ręki, tylko zabieram się
do pracy w gospodarstwie, bo
jestem też rolnik i do ciosania, strugania... Musiałem tu
kiedyś stworzyć sobie miejsce pracy, gdyż okoliczności
rodzinne tak sprawiły, że nie
mogłem i nadal nie mogę stąd
wyjechać. Praca więc głównie
fizyczna i to nie jest praca łatwa, ale jak do niej nauczy się
człowiek podchodzić z pasją,
to już jest z górki. A że czasem w trakcie tej pracy ułożę
sobie w myślach jakieś niezłe
strofy, to dopiero wieczorem
je zapiszę do dokumentów w
komputerze.
Twoja strona „Po wileńsku
na wesoło” na Facebooku
niedługo przekroczy 5 tys.
fanów. Jaki jest Twój czytelnik?
Myślę, że niekoniecznie te 4
z połową tysięcy odbiorców
od razu są moimi fanami. W
ogóle należałoby być bardzo
ostrożnym w takim podliczaniu ilości lajków i przekładaniu tego na popularność, a

tym bardziej jakość dzieł autora. Zawsze może być jakiś
przypadek - komuś spodobał się ten czy inny wiersz, a
może nawet obrazek do wiersza, co nie jest wykluczone,
więc polubił stroniczkę. Takich prawdziwych oddanych
czytelników jest znacznie
mniej, ale wiem, że są i tacy.
Natomiast mój czytelnik...
jaki on jest...? O tych, których
poznałem już na żywo, a zawsze mogę coś tam stwierdzić
o człowieku, gdy już znam go
z relacji bezpośredniej - nie
internetowej, wszyscy są jak
to ludzie - bardzo różni. Są
wśród moich czytelników
zarówno miłośnicy poezji,
nauczyciele, zwykli rolnicy
bądź pracownicy centrów
handlowych, ale też lekarze,
biznesmeni, nawet politycy.
Wachlarz wiekowy czytelników też jest bardzo szeroki, bo
wysyłałem tomiki i do bardzo
młodych osób, do 40-latków i
do seniorów. Cechą szczególną zaś wszystkich odbiorców
mojej poezji jest wrażliwość
na Wileńszczyznę, jej historię,
języki, tradycje oraz wszystkie zachodzące współcześnie
tu procesy
Tematem Twojej poezji jest
właściwie wszystko. Relacjonujesz wiele wydarzeń
na Litwie i na Wileńszczyźnie wierszem. Przyznaj się,
mówisz czasem rymem?
Ha ha. Rymem nie mówię.
Chyba że spontanicznie coś
tam wyleci, ale to każdemu
może się przytrafić. Tak, kiedyś jak miałem więcej wolnego czasu i zapału, to mogłem
dosłownie relacjonować każde wydarzenie, jakie miało
tu miejsce i w tej czy innej
mierze zahaczało o mój światopogląd. Starałem się wtedy
wyrazić swoje zdanie, swoje uwagi, swoje zadowolenia
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albo wręcz swój niepokój,
zależnie od emocji, jakie mi
towarzyszyły. Zawsze starałem się podchodzić do tematu
nieco z dystansem i ironią nie
dramatyzując nigdy sytuacji,
pozostawiając zawsze dawkę
optymizmu nawet jak działo
się coś nie po mojej myśli.
Wydałeś dwa tomiki poezji, jednak ze względu na
mały nakład żaden nie był
powszechnie dostępny dla
czytelnika. Co robisz, żeby
zaspokoić większe grono
swoich wielbicieli?

powodów wysokich kosztów
wydruku. Zobaczymy! Dostawałem sygnały od kilku osób
z propozycją pomocy w wydaniu kolejnego tomiku, ale
nic na razie nie jest pewne.
Jakby udało się wydać szerszy
nakład, to czytelnik dostanie
informację, gdzie i jak można
książeczkę nabyć.
Czy czytasz wiersze innych
poetów? Masz swoich ulubionych mistrzów słowa?
Kto Cię najbardziej inspiruje?

Zawsze twierdzę, że jestem
powszechnie dostępny w Internecie i dosłownie każdy
dziś o dowolnej porze doby w
mgnieniu oka może tu wejść i
czytać moje wiersze. Te nowe
technologie mają jednak swoje plusy, choć i minusy też.
Rozumiem, że wyrafinowany
czytelnik zawsze woli mieć
wiersze w postaci namacalnej, materialnej... cóż trudno!
Nie mogę niestety wydać dużego nakładu, a to głównie z

Czytam. Ale nie aż tak bardzo, jakbym chyba musiał.
Swoją drogą myślę, że nadmierna lektura innych autorów mogłaby wyrządzać
szkodę autentyczności moich
własnych przemyśleń oraz
utraciłbym swój styl, który
udaje się na przeciągu lat zachować. Aż tak bardzo ulubionych mistrzów teraz chyba
nie mam. Czytam natomiast
wiersze Agnieszki Osieckiej,
Tuwima też lubię. Taki dobry
współczesny polski poeta to

Miała znoszone kapcie
Palce rąk bardzo grube
Ja kochałem swą babcię...
Bo dawała mi rubel

Bo mówiła poprawnie
Bez rosyjskich wyrażeń
Bo twierdziła że dawniej
Miała też kufer marzeń

Bo ciasteczka mi piekła
Kiedy czułem się głodnie
I falami szło ciepło
Bardziej niż z pieca od niej

Bo wierzyła że kościół
Trwalszy od sielsowieta
Bo w niej było miłości
Więcej niż u poetów

Ja kochałem swą babcię

Bo choć nie znała liter
A czytała troszeczki
Bo wręcz niesamowite
Wymyślała bajeczki
Bo jak wół pracowała
Całe życie dla chleba
Bo, że umrze, kłamała
A odeszła do nieba

Jan Rożanowski

Krzysztof Cezary Buszman.
Kiedyś w młodości byłem
zauroczony twórczością rosyjskiego poety Jesienina, ale
teraz już raczej nie aż tak bardzo, chyba starzeję się. Bardzo
kiedyś też inspirowały mnie
takie poetyckie powiedziałbym teksty piosenek niektórych zespołów. W swoim czasie wrażenie na mnie robiły
piosenki litewskiego zespołu
Airija, były bardzo poetyckie.
Ale też polskie zespoły Lady
Pank, Dżem, Ira... Dużo tego.
W swoim czasie słuchało się
tego non stop i tam też odnajdywałem poezję, taką współczesną, mocno zbuntowaną.
Takie były czasy.
Gdybyś miał polecić czytelnikom „Solecznik” pięć swoich ulubionych książek, to
co by to było?
Każdy czytelnik ma swój
specyficzny gust i zapotrzebowanie. Pamiętam, że kiedyś
dobre wrażenie zostawiły na
mnie książki zdaje się Johna
Gray’a, polecałbym oczywiście takie tytuły nam kresowiakom bliskie jak „Konopielka” (Edward Redliński przyp.
red.) oraz „Boża Podszewka”
Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz.
A w swojej twórczości masz
bardziej i mniej lubiane
utwory?
Tak. Niektóre wiersze mają
swoją historię i skojarzenia.
Mam też takie wiersze, jak to
chyba każdy ma - pisane do
szuflady. Czasem coś tam z tej
szuflady wydostaję, ale raczej
nie wszystko. Co ciekawe, te
moje ulubione wiersze daleko
nie zawsze są doceniane przez
czytelnika. No i muszę przyznać, że swojego najlepszego
wiersza jeszcze nie napisałem.

Rozmawiała
IRENA KOŁOSOWSKA
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Nowe oblicze historycznego budynku otwarcie Sali Imprez w Turgielach
po remoncie
Działający od kilkudziesięciu lat dom kultury w
Turgielach nareszcie przyjął nowe oblicze, stając się
nowoczesną instytucją kulturalną. Ta zmiana stała
się możliwa dzięki staraniom władz samorządowych,
które pozyskały środki na rekonstrukcję budynku,
częściowo też finansując projekt z własnego budżetu.
6 stycznia w obecności mera
rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza, wicemer rejonu
Jadwigi Sinkiewicz, dyrektora
administracji samorządu rejonu solecznickiego Józefa Rybaka, starosty gminy turgielskiej Wojciecha Jurgielewicza,
dyrektor Centrum Kultury w
Solecznikach Grażyny Zabarauskaitė, radcy – kierownika
wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcina
Zieniewicza, dyrektora ZSA
„Eiresta” Ryszarda Poczobuta
dokonano otwarcia obiektu.
Ksiądz proboszcz parafii turgielskiej Jan Mackiewicz rozpoczął uroczystość wspólną modlitwą i poświęceniem obiektu.
- Dom kultury w Turgielach, to
nie tylko budynek. Dom kultury
w Turgielach ma inny wymiar.
Jest on świadkiem historii minionego wieku i 18 lat bieżącego stulecia. Ten budynek był
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mocno związany z kościołem,
był to bowiem dom parafialny,
dom ludowy, pełniący funkcje
społeczne tej miejscowości. Ten
budynek był też mocno związany z patriarchą księdzem Józefem Obrembskim. Wiadomo,
że czas robi swoje i budynek
niszczył się. Łatwiej było chyba go zburzyć niż remontować, ale przyjęliśmy, uważam,
bardzo słuszną decyzję, że na
fundamentach historycznego
obiektu dziś mamy nowoczesny ośrodek, który jak i przed
kilkoma dziesięcioleciami będzie służył miejscowej społeczności. Życzę wam dobrego korzystania z niego – powiedział
mer rejonu Zdzisław Palewicz
podczas uroczystego otwarcia
Sali Imprez w Turgielach.
W ramach projektu odnowiono elewację budynku, wymieniono dach, okna, drzwi,
podłogi; urządzono systemy

oświetleniowy, kanalizacyjny,
wentylacyjny; dokonano remontu pomieszczeń – wybudowano scenę, na której ułożono
odporną na dźwięk nawierzchnię jesionową, na ścianach i
suficie zamontowano płyty
akustyczne, pochłaniające hałas i polepszające absorbcję
dźwięku. Wejście do obiektu i
jego podstawowe pomieszczenia są dostosowane dla osób
niepełnosprawnych. Realizowany przez samorząd rejonu
solecznickiego projekt ma na
celu poprawę jakości życia społeczności gminy turgielskiej,
promowanie ich inicjatyw.
Wartość projektu wynosi 328
tys. euro.
Do zebranych na sali zwrócił
się także starosta gminy turgielskiej Wojciech Jurgielewicz.
– Odnowiony dom kultury
niewątpliwie zmieni wygląd
całych Turgiel. Z kolei dzięki
nowoczesnemu wizerunkowi
placówka stanie się bardziej
otwarta i atrakcyjna dla mieszkańców. Jestem pewien, że
będzie się tu wiele działo – powiedział starosta Wojciech Jurgielewicz.
Za dobrą inwestycję w kulturę
i życie społeczne gminy turgielskiej władzom rejonu dziękowała dyrektor Centrum Kultury w Solecznikach Grażyna
Zabarauskaitė.
W części artystycznej imprezy zaprezentowali się członkowie zespołu działającego przy
miejscowym kościele „Dzieci
Maryi”, zespół ludowy „Turgielanka” oraz solistka Katarzyna
Zvonkuvienė, która swoją żywiołowością i kunsztem wykonania zachwyciła zgromadzonych. Koncert zakończył
się wielkim aplauzem, a jego
ukoronowaniem było wniesienie na salę ogromnego tortu,
którym poczęstowano każdego
uczestnika uroczystości.

IRENA KOŁOSOWSKA
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12 lutego br. oficjalnie
oddano do użytku
wyremontowaną salę
sportową Gimnazjum
im. A. Mickiewicza w
Dziewieniszkach. Jak i
dotąd z obiektu będą
korzystali również
uczniowie Gimnazjum
„Ryto”.
Zebranych na sali przywitała dyrektor Gimnazjum
im. A. Mickiewicza Danuta
Anichowska, która przypomniała historię jej budowy.
Podkreśliła, że budowa obiektu została zrealizowana ze
środków samorządu rejonu
solecznickiego i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Podziękowała zarówno tym,
którzy brali czynny udział w
procesie tworzenia samego
pomysłu, a także tym osobom dzięki zaangażowaniu i
wsparciu których pomysł powstania sali nabrał realnych
kształtów.
Wartość zrealizowanego
przez samorząd rejonu solecznickiego projektu wyniosła 47 tys. euro. W ramach
prac remontowych dokonano
wymiany podłogi, a także instalacji elektrycznej i oświetleniowej.
W uroczystości wzięli udział

Otwarcie sali sportowej w
Dziewieniszkach
mer rejonu solecznickiego
Zdzisław Palewicz, kierownik
wydziału oświaty i sportu administracji samorządu rejonu
solecznickiego Regina Markiewicz i zastępca kierownika
wydziału Walery Koczan, starosta gminy dziewieniskiej
Czesława
Marcinkiewicz,
pięcioboista i medalista olimpijski Edvinas Krungolcas,
przedstawiciele instytucji i
organizacji działających na
terytorium gminy dziewieniskiej, delegacja z Polski na
czele z Maciejem Prażmo, rodzice uczniów.

Uroczystość w swoim charakterze nawiązywała do
Igrzysk Olimpijskich – imprezę poprowadziły uczennice
w strojach bogiń greckich, w
centralnej części sali widniało
motto „Citius, altius, fortius”,
olimpijski znicz oraz podium
zwycięzców. Program artystyczny również odpowiadał
tematyce imprezy - wiersze,
piosenki i taniec nawiązywały do dyscyplin sportowych
i zdrowego trybu życia. W
prezentacji multimedialnej
przedstawiono
osiągniecia
uczniów gimnazjum w zawodach sportowych, udział
w projektach sportowo-zdrowotnych.
Po zakończeniu programu
artystycznego goście gratulowali społeczności szkolnej
z okazji otwarcia najnowszej
inwestycji sportowej, która
będzie służyć całej społeczności Dziewieniszek. W każdym
przemówieniu podkreślano
wielką wartość sportu jako
głównego czynnika wpływającego na zdrowie i aktywność fizyczną wśród dzieci i
młodzieży.
IRENA KOŁOSOWSKA
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Nagrodzeni najlepsi sportowcy
rejonu solecznickiego

25 stycznia br. w Centrum Kultury w Solecznikach odbyło się nagrodzenie
najlepszych sportowców rejonu solecznickiego. Wyróżnieni sportowcy godnie
reprezentowali rejon na zawodach, turniejach zarówno w kraju, jak i za granicą.

W organizowanym przez samorząd rejonu solecznickim plebiscycie wyłoniono zwycięzców w
pięciu nominacjach: najlepszy
sportowiec, sportowiec - weteran, najlepszy trener, najlepsza
drużyna, najlepszy młody sportowiec. Ogłoszono też zwycięzców w nowej nominacji najlepsze wydarzenie sportowe.
– Dziękuję rejonowym sportowcom, trenerom, weteranom,
sponsorom, działaczom za włożony wysiłek w promowaniu rejonu na zawodach krajowych i
międzynarodowych. Ten rok był
pomyślny w dziedzinie sportu,
wskazuje na to liczba wywalczonych przez sportowców nagród. Życzę nowych pięknych
zwycięstw, nowych wygranych,
dobrych trenerów, ogromnego
optymizmu i wiary we własne
siły – powiedział podczas uroczystości mer rejonu solecznic-
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kiego Zdzisław Palewicz.
Nagrody dla sportowców mer
wręczył wspólnie z wicemer rejonu Jadwigą Sinkiewicz i dyrektorem administracji samorządu
rejonu solecznickiego Józefem
Rybakiem.
W toku ceremonii uhonorowano także działaczy sportowych,

sponsorów, młodocianych miłośników sportu. Za zasługi dla
sportu

nagrodzono

Michała

Sienkiewicza i Stanisława Stańczyka, a za energię i przykład
pokazywany dla młodego pokolenia – Iwana Lakotko.

OSIĄGNIĘCIA

Najlepsze wydarzenie sportowe
„Noc z koszykówką w Solecznikach” – organizator „Nowa Fala”
Najlepszy młody sportowiec wśród chłopców
Lukas Laketczenko – tenisista stołowy
Najlepszy młody sportowiec wśród dziewczynek
Weronika Romaszko – tenisistka stołowa
Weteran sportu
Czesław Sokołowicz
Najlepszy trener
Andriej Więckiewicz – trener młodocianych siatkarzy i drużyny siatkarskiej mężczyzn „Fanat –
Volley“
Najlepsza drużyna
Drużyna piłki ręcznej „Sokół”
Najlepszy sportowiec wśród mężczyzn
Valerij Jurgelevičius – szczypiornista (drużyna piłki ręcznej „Sokół”)
Najlepszy sportowiec wśród kobiet
Lilija Frelik – siatkarka (drużyna „Fortūna”)

9

OSIĄGNIĘCIA

- Sympatyczna,
obywatelska, pracowita,
zdolna młodzież naszego
rejonu zasłużyła na
odznaczenie – zagajając
ceremonię wręczenia
nagród dla młodzieży
rejonu solecznickiego
powiedział mer Zdzisław
Palewicz.
Zgodnie z kilkuletnią tradycją, 25 stycznia br. w pałacu w Jaszunach odbyła się
gala wręczenia nagród dla
najzdolniejszej młodzieży rejonu solecznickiego. Uhonorowano młodzież i działaczy
młodzieżowych za osiągnięcia edukacyjne, artystyczne,
kulturowe na szczeblu rejonowym, krajowym i pozakrajowym. Z rąk mera rejonu
Zdzisława Palewicza i wicedyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego,
wiceprezes Rady ds. młodzieży rejonu solecznickiego Beaty Pietkiewicz wyróżnione
osoby otrzymały statuetki,
dyplomy i upominki.
W imprezie wzięły też udział
dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak, koordynator
ds. młodzieży Justyna Baloń – Wojtonis, prezes Rady
ds. młodzieży rejonu solecznickiego Tomas Seliatyckis,
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Nagrody dla zdolnej i utalentowanej solecznickiej młodzieży
członkowie Rady.
Imprezę otworzył mer rejonu solecznickiego Zdzisław
Palewicz, który zachęcił młodzież do doskonalenia własnych umiejętności i rozwijania swoich zainteresowań.
– Młodzież to nasza przyszłość. Dokładamy wszelkich
starań, by doceniać kreatywność i zaangażowanie młodych ludzi. Zależy nam na
tym, by jak najwięcej młodych, zdolnych ludzi realizowała swoje ambicje i pasje w
rodzimym rejonie. Młodzież
ma wielki potencjał, co mnie

bardzo cieszy - mówił mer rejonu.
W tym roku uhonorowano
młodzież i inicjatywy w ośmiu
nominacjach. Komisja rozpatrzyła 46 wniosków o nagrodzeniu kandydatów. Pierwsze
odznaczenia skierowano do
najlepszych uczniów. Statuetkę konkursu zabrał Darius
Mostowoj z Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach, zwyciężczynią nominacji „Najlepsza uczennica
2018” została Eliza Rybak z
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach.

OSIĄGNIĘCIA

Dostojny tytuł „Artysta Roku 2018” przyznano studentowi Edwinowi Cilindziowi, studentowi Akademii Muzyki i Teatru
W tym roku w kategorii „Wolontariusz 2018” nagrodę konkursu przyznano Oldze Wersockiej z Białej Waki.
Nagrodę „Inicjatywa Młodzieżowa 2018” za organizację koncertu „Open Vocal”
wręczono młodym muzykom z zespołu „Fly right now”.
W nominacji „Student Roku 2018” główną nagrodę zgarnął Marian Jurgo, doktorant
Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Gediminasa.
W kategorii „Organizacja Młodzieżowa 2018” statuetka powędrowała do skautów z
drużyny „Šalčios žemės tuntas”.
– Wyrażam najszczersze,
najgorętsze podziękowania,
wam, cudowni młodzi ludzie.
Jeszcze raz chcę serdecznie
pogratulować wszystkim wyróżnień, życzyć sukcesów na
swojej drodze. Z ogromnym
szacunkiem kieruję słowa do
tych, którym chce się uczyć
i do tych, którzy ukierunkowyją intelektualnie człowieka, wprowadzają go na drogę
życia. Życzę wam wszystkim
satysfakcji z własnej działalności – powiedziała wicedyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego i
wiceprezes Rady ds. młodzieży rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz na zakończenie gali nagród.
IRENA KOŁOSOWSKA
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Oddano hołd pamięci ofiarom ludobójstwa we wsi
Koniuchy
29 stycznia 1944 roku to tragiczna data w historii wsi Koniuchy i całego kraju. W
tym dniu oddział sowieckich partyzantów pod przywództwem Genrikasa Zimanasa
i Jaakowa Prennera wymordował 38 miejscowych mieszkańców. Z 50 budynków
pozostało tylko 4. Było to odwet partyzantów na odmowę współpracy miejscowej
ludności.

Czym zawiniła napastnikom
dwuletnia Danusia Molisówna,
najmłodsza ofiara „akcji”? Albo
czteroletnia Marysia Tubinówna? Ośmioletni Zygmuś Bandalewicz? Jego starszy o rok brat
Mietek? Czym zawiniły starsze
osoby, takie jak sparaliżowana
pani Marcinkiewiczowa, która spłonęła żywcem w swoim
domu?
W 2005 roku z inicjatywy samorządu rejonu solecznickiego
i przy wsparciu Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa przy
miejscowym cmentarzu ustawiono krzyż z wypisanymi na
nim nazwiskami pomordowanych. Co roku w tym dniu przy
krzyżu pamięci spotyka się społeczność wsi, władze rejonu, goście, aby dać świadectwo, że pamięć o tragedii 29 stycznia jest
żywa. Jak przed 75 laty mieszkańcy wsi stanęli do obrony
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swej wolności, tak dzisiaj należy
stanąć do obrony styczniowej
tragedii przed zapomnieniem,
gdyż mimo wszczętego śledztwa
w sprawie ludobójstwa sprawa
została umorzona.
29 stycznia br. w kościele w
Butrymańcach odprawiono
mszę świętą w intencji pomordowanych mieszkańców wsi Koniuchy. Następnie przy pomniku przedstawiciele samorządu
rejonu solecznickiego na czele z
merem Zdzisławem Palewiczem,
społeczność Gimnazjum im. A.
Krepsztul w Butrymańcach, harcerze z Solecznik, mieszkańcy
Koniuch złożyli wieńce i zapalili
znicze. Po południu miejsce pamięci odwiedziła też delegacja
Zgromadzenia Parlamentarnego
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, w skład której weszli
posłowie Małgorzata Gosiewska,
Tadeusz Aziewicz, Wojciech Zu-

bowski, Andrzej Czerwiński.
– Dzisiaj oddajemy hołd pamięci naszym pomordowanym
sąsiadom, rodakom, którzy zginęli tylko dlatego, że chcieli żyć
wolno i godnie. Nie można o tym
zapomnieć i zmienić prawdy,
mimo że po świecie krążą książki
uczestników ludobójstwa, przedstawiających siebie jako bohaterów. Szkoda, że śledztwo w tej
sprawie zostało umorzone, szkoda, że nie mamy opracowania na
temat Koniuch, mimo że w sprawie pacyfikacji zachowały się
liczne i obfite źródła. Ofiary nie
proszą o zemstę, ofiary proszą o
pamięć. Tą prawdę dziś zaświadczamy – powiedział podczas ceremonii złożenia wieńców przed
krzyżem pamięci w Koniuchach mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

IRENA KOŁOSOWSKA
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Gudełki – mała miejscowość nad
Mereczanką
Stara miejscowość w rejonie solecznickim położona
11 km na płn. od Gierwiszek, 954,79 ha powierzchni.
W 1818 roku mieszkały tu rodziny szlacheckie Augustowskich, Balewiczów, Falkowskich,
Góreckich (1849), Jasiulewiczów
(1858), Mongiałlo (1828-1830),
Monkiewicz h. Lubicz (1858),
Sienkiewicz h. Bończa (1830),
Stecewicz h. Leliwa (1870), Symonowicz
(1831),
Mongiało
(1819), Nosewicz (1826), Tyszkiewicz (1819), Wonsowicz (1847) .
Pod koniec XVIII w. były własnością marszałka guberni wileńskiej Tyszkiewicza, następnie
przeszły do Potockich, a potem
nabył je Karol Wagner jako wójtowstwo Gudełki o obszarze około 3,500 dziesięcin, w tem tylko
150 dziesięcin ziemi uprawnej
reszta lasy.
Pisząc o Gudełkach zajmiemy się przez chwilę telegrafem
optycznym, który przez pewien
czas odgrywał olbrzymią rolę w
komunikacji w ramach Cesarstwa Rosyjskiego.
(…) Telegraf z Pałacu Zimowego
do Warszawy został wybudowany w latach 1835-1838 i został
otwarty 20 grudnia 1839. Obsługiwały go 1.904 osoby. Składał
się ze 149 wież, rozstawionych
co 8-12 km, o wysokości 15-17

metrów (najwyższe miały 21,5
m), nad którymi wznosił się trzy
metrowy słup żelaza ze “strzałką”. Przekazanie 45 konwencjonalnych sygnałów z Petersburga
do Warszawy w pogodne dni zajmowało 22 minuty.
Od 1839 roku w Gudełkach była
stacja telegrafu optycznego. (…)
Na interesującym nas obszarze
stacje takie istniały w: m. Porudomino, m. Jaszuny, karczmie
Gudełki, karczmie Smolanka, w.
Raściuny, w. Rezy, majątku Hornostaiszki, w. Odźwierniki.
W 1914 r. fortuna Karola Wagnera sen. podzielona została
między dwóch synów Witolda
Wagnera. Wielkie Soleczniki,
Sokoleńszczyzna i Raczków z
należącymi do nich folwarkami przypadły Karolowi jun., zaś
Gudełki z dopłatą oraz domem
w Wilnie — Witoldowi jun. Gudełki stanowiły ośrodek majątku
Witolda Wagnera. Był tutaj dwór
i folwark położone niegdyś przy
drodze do Gumby i Gajdziów.
(…) Gudełki z racji przynależności do Wagnerów były terenem
licznych polowań, o których pisano w ówczesnej prasie poświęconej łowiectwu. W dniu 20 i 21

grudnia 1931 roku odbyło się polowanie z naganką w dobrach p.
Witolda Wagnera w Gudełkach.
Przy fatalnej pogodzie, ponieważ
padał deszcz, opolowano w dwa
dni około 300 ha. W pierwszym
dniu było 9 myśliwych, zabito 21
zajęcy, w drugim pozostało 6 myśliwych, zabito 17 zajęcy. Jak na
obecne warunki Wileńszczyzny
stwierdzić należy, że stan zwierzyny znacznie się poprawił, ponieważ tyleż przeszło zwierzyny nie
strzelanej, widziany był lis, lecz
na linję myśliwych nie wyszedł.
Polowano przeważnie na terenach, na krańcach lasu, po zaroślach j wyrębach serwitutowych,
mioty nieduże, naganki 12 ludzi.
Tak pomyślny wynik polowania i
zadowalający stan zwierzyny zawdzięczać należy li tylko gorliwej
opiece nad zwierzostanem, właściciela pana Witolda Wagnera.
Nadzwyczajna gościnność gospodarza i mile dobrane towarzystwo myśliwych przyczyniło się
do wzbogacenia wrażeń dwudniowego polowania, które udało się
nader pomyślnie. Za mile spędzone chwile, które dał nam pan W.
Wagner, odrywając nas na dwa
dni od tego chaosu i wiru życia
obecnego gdzie pod osłoną kniej
zapomniano o stagnacji, redukcji, sekwestratorach i t.p. i t.p. pozwalam tą drogą złożyć miłemu
Gospodarzowi w imieniu mojem
i obecnych na polowaniu myśliwych serdeczne podziękowanie,
życząc przytem dalszego pomyślnego rozwoju na polu chwały łowieckiej.
W 1926 roku była tu 1-klasowa
szkoła a do obwodu szkolnego
należały: Gudełki, Kiderańce,
Skierdzimy, Gajdzie, Gumba, Bogumiliszki, Gudełki folw. i Jundziliszki.
W 1930 roku nauczycielką
miejscowej szkoły była Irena Pociejewska.
Przed 1939 roku poza wspomnianym majtkiem Wagnera
duże nieruchomości w Gudełkach posiadali: Szylański
Hirsz, Pruski Mendel, Szapiro D., Rabinowicz L., Lewin
Zelman, Szydłowszki Hirsz,
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Baranowski F. I Wróblewski
Michał.
W 1938 roku Gudełki były wsią
gromadzką do której należały:
Bogumiliszki zaścianek, Bogumiliszki majątek, Długa Wyspa
zaścianek, Gajdzie zaścianek,
Gudełki majątek, Gudełki wieś,
Gudełki smolarnia, Gudełki leśnictwo, Gudełki koszarka kolejowa, Gumba majątek, Gumba
parcela, Kiderańce wieś, Kiderańce koszarka kolejowa, Kulnik
zaścianek, Ożarele zaścianek,
Rudnicki Las Skierdzimski osada, Sałki Wielki wieś, Skierdzimy wieś, Skierdzimy zaścianek,
Szmigielszczyzna
zaścianek,
Wadaginie zaścianek. W 1931
roku w Gudełkach mieszkało 267
osób w tym we wsi 215.
18-19 lipca 1944 roku w Gudełkach doszło do rozbrojenia
oddziałów Armii Krajowej, a
partyzanci zostali internowani
przez sowietów w Miednikach
Królewskich. Rozbrojeni zostali
wtedy partyzanci m. in. częścią
II batalionu 77 p.p. AK „Krysia”,
VII batalionu 77 p. p.
Dnia 16 lipca Oddział podążał
do puszczy Rudnickiej, nad nimi
latał sowiecki kukuruźnik, (Po 2),
który w końcu zrzucił ultimatum
o poddaniu się, celem uniknięcia
rozlewu krwi. Nasze dowództwo
zarządziło ogólną odprawę oddziałów i podjęło decyzję o złożeniu broni. Punktem rozbrojeniowym ustalono wieś Gudełki.
Tam też przenocowaliśmy i rano
Sowieci nas rozbrajali. Mało, kto
oddał broń, część jej zakopano lub
zniszczono. Dużo chłopców nie

czekało na rozbrojenie, po prostu
uciekło. Byłem ranny w kolano,
nie mogłem dobrze chodzić, więc
pozostałem. Doprowadzono nas
do obozu w zamku miednickim
następnego dnia. – wspominał
Ryszard Kononowicz.
Kompania „Antoniego”(por. Antoni Borewicz –przyp. aut.) szła
w szpicy. Przy naszej kompanii,
też w szpicy, był Krysia”(por. Jan
Borysewicz- dc-a II batalionu w
77 p AK – przyp. aut.). Objeżdżał
konno całą kolumnę i znowuż
wracał na jej czoło do naszej kompanii. W pewnym momencie, już
po wschodzie słońca, z prawej
strony od czoła, zaczął się zbliżać
oddział sowieckich „awtomatczikow”. „Bajcy” szli gęsiego wzdłuż
ściany lasu otaczającego polanę,
przylegającą do drogi, którą maszerowaliśmy. Około 30 ludzi w
zielonych pelerynach pokrytych
rosą– z automatami gotowymi do
strzału. „Krysia” kazał zatrzymać
kolumnę marszową i tak się złożyło że sowiecki oddział wyszedł
wprost na biedki naszych ciężkich
karabinów maszynowych. „Krysia” nie zsiadł z konia. Sowiecki
dowódca żądał zawrócenia kolumny i marszu do miejscowości
Gudełki, gdzie zbierają się „polskije partyzany”, „Krysia” twierdził, że nic o tym nie wie i ma od
swego dowódcy rozkaz marszu do
Puszczy Rudnickiej. Spór trwał.
„Antoni” podał wzdłuż kolumny
rozkaz: „pogotowie bojowe”, który
podniósł żołnierzy zmordowanych
całonocnym marszem, kładącym
się przy drodze, gdzie popadło –
ale teraz czujnych i „stwardnia-

łych”. W końcu „Krysia”, szarpiąc nerwowo uzdę konia, prawie
krzyknął, czerwieniejąc z emocji:
„Jeśli chatitie budiem dratsa”!
Mnie przeleciała przez głowę idiotyczna myśl, że „dratsa” to słowo
„tutejsze”, kresowe, a nie rosyjskie
i Sowiet pewnie go nie rozumie;
pomyślałem też, że tych trzydziestu „awtomatczikow” wykosiłoby
nas zdrowo, zanim ruszylibyśmy
nasze ckm-y. Ale w tym czasie
Sowieci chyba jeszcze nie mieli
rozkazu atakowania naszych oddziałów. A może zniechęciła ich
zdeterminowana postawa „Krysi”
i „Antoniego”? Sowiecki dowódca
przestał nalegać i oddział oddalił się tą samą lizjerą lasu, którą
nadszedł. Ruszyliśmy dalej.
We wsi ukryto część dokumentów z archiwum konspiracji wileńskiej.
W latach 1950-1954 Gudełki
były centrum apylinki, potem
zostały przyłączone do apylinki
w Dawciunach.
Cmentarz na zach. od wsi, 100
m od drogi Gierwiszki - Śliżuny,
pow. 0,56 ha.
Nazwiska pochowanych: Borkowski, Czepulonis, Dulko Adolf, 1913 – zm. śm. trag. 1944,
Juchniewiczów rodzina, Kodź,
Lisztwan, Łabul, Marcinkiewicz,
Paszkiel, Rogoża.
Dzisiaj Gudełki są miejscowością początkową dla spływów kajakowych malowniczą Wisińczą.
W Słowniku Sulimierskiego
Gudełki są opisane w sposób
następujący: G. 1.), dobra, pow.
wileński, nad rz. Wisińczą, 5 okr.
adm., par. Soleczniki, liczy 68
dzies. ziemi uprawnej i 1195 dzies.
lasu sosnowego. Ziemia piaszczysta, łąki zalewne, w stosunku
do ziemi uprawnej rozległe; lasy,
znacznie w ostatnich czasach wytrzebione, obfitują we wrzos. G. na
schyłku XVIII w. były własnością
marszałka gub. wil. Tyszkiewicza,
następnie przeszły do Potockich, a
od nich nabyli je Wagnerowie. R.
1866 wieś, folw. i karczma miały
95 mk.
Opis wsi jest fragmentem z przygotowywanej do druku książki Mieczysłąwa Machulaka “Nad Solczą i Wisińczą”
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Święta od chleba i pożarów
5 lutego Kościół Rzymskokatolicki obchodzi wspomnienie św. Agaty. Ta święta jest
szczególnie czczona na Wileńszczyźnie, a święcony okruch chleba św. Agaty ma przy
sobie większość wierzących. Kim była św. Agata i dlaczego pośród wszystkich świętych
Kościoła do dziś cieszy się wyjątkową estymą?
Według aktów męczeństwa
świętych, pochodzących z V
wieku, św. Agata się urodziła
ok. 235 roku w Katanii na Sycylii w szanowanej rodzinie.
Od dzieciństwa odznaczała się
wdziękiem i urodą. Po przyjęciu chrztu postanowiła złożyć
śluby czystości i poświęcić życie Chrystusowi. Jako młoda i
piękna dziewczyna z szanowanego rodu rzymskiego otrzymała propozycję małżeństwa
od samego namiestnika Sycylii, Kwincjusza. Propozycję,
oczywiście, odrzuciła pozostając wierna swojemu wyborowi
życiowemu.
Za panowania cesarza Decjusza (249 – 251) doszło do najbardziej krwawych prześladowań chrześcijan. Na ich fali
pragnący zemsty za odrzucenie Kwincjusz poddał młodą
chrześcijankę
zniesławieniu
i wszelkiego rodzaju torturom. Początkowo zamknął ją

w domu publicznym, a kiedy
nic nie wskórał, rozkazał szarpać jej ciało hakami i przypalać
rany. Następnie kazał odciąć
jej piersi i rzucić ciało na rozżarzone węgle. Kiedy umierała,
rozpoczęło się straszliwe trzęsienie ziemi... Legenda mówi,
że rok po tych wydarzeniach
miastu Katania groził wybuch
wulkanu Etna i tylko welon św.
Agaty, według jednych, albo jej
kamień nagrobny, według innych, zatrzymały gorącą lawę.
Św. Agata jest patronką kominiarzy, ludwisarzy, odlewników. Jest także wzywana w
przypadku chorób piersi i przez
karmiące matki. W dzień
świętej poświeca się chleb, sól
i wodę, które mają chronić od
pożarów i piorunów. Poświęcony chleb matki ofiarują dzieciom, gdy te opuszczają dom
rodzinny. Mają go ze sobą też
kierowcy. Wierzy się, że sól poświęcona tego dnia nie tylko

chroni przed pożarem, ale ma
moc zatrzymania ognia. Sól zaś
i chleb podawano zwierzętom
domowym, by chronić je od zarazy. Stare przysłowie polskie
mówi „Chleb Świętej Agaty
strzeże od ognia chaty”.
W ikonografii św. Agata ukazana jest w długiej sukni z
palmą męczeństwa lub z tacą
na której leżą odcięte piersi.
Rzadziej ukazywana jest z chlebem, solą, miniaturą płonącego domu lub pochodnią.
W swej rodzinnej Katanii męczenniczka czczona jest uroczysta procesją - jej relikwiarz
jest obwożony wtedy po mieście w specjalnym rydwanie.
Na podstawie: www.idziemy.
pl; www.pch24.pl; www.brewiarz.pl
Fot. wikimedia commons/domena publiczna
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Brakowało tylko śledzia...

Dziad się schował do piwnicy,
postawili nad nim kufer.
Kamandir wleciał z ulicy,
rewolweru błysnął lufo.

Machał lufo pistoleta,
wtem machorka wziął zapalił
- Jeśli muż nie za sawietaw,
puliu w łob jemu dast Stalin!

- Gdie chaziain? krzyknął sowiet
tak że w grudniu aż zagrzmiało.
Czapka z gwiazdo miał na głowie
a pod nio opaska biała.

Nie zapomnę tamtej daty,
wigilijny cud prawdziwy kamandir w sień wyszedł z chaty,
a wasz dziad z łapanki żywym.

- Gdie chaziain? hm... gospodarz?
Możet w polskam opołczenii?
Widna wy wragi naroda,
kol’ w wajnu u was pielmieni.

Ten wylazszy już z podwała
jak się cieszyć ma, nie wiedział.
Ech, wigilia smakowała...!
Brakowało tylko śledzia.

- Toż świąteczne jest jedzenie,
a i to tylko połowa.
Jutro Boże Narodzenie,
proszę pana się częstować.

Tamtych świąt owsiany kisiel,
barszcz z grzybami i śliżyki
po dziś dzień mnie wszystko śni się
jak największe smakołyki.

Nie tknął „gość” niczego w misach,
tylko bimbru dałam w szklance.
- Mąż na wojnie, pan komisarz,
on w sowieckiej partyzance.

Grunt w wigilia mieć opłatki,
przedtem schodzić do spowiedzi.
Pamiętajcie o tym dziatki,
w czasach jak już macie śledzi.

Zostawiamy wszyscy ślad
mały... duży... z płaskostopiem...
Ktoś w postaci długich lat...
A ktoś błysnął i już popiół

Każdy z nas zostawia ślad
Na swój sposób oczywiście
Albo to miłości kwiat
Albo chwasty nienawiści

Tak stworzony jest ten świat Zaglądając tu na przemian
Każdy swój zostawia ślad
Choćby nawet i stóp nie miał

Każdy z nas zostawia ślad
Kiepski lub niesamowity
Jeden na dno hańby wpadł
Drugi wszedł na sławy szczyty

Wszelek z nas zostawia ślad
Ten w postaci dzieci, wnuków
Tamten - czynów dobrych, rad
Bądź stroniczki na Fejsbuku

(historia prawdziwa)

Jak przychodzą do nas święta,
patrząc na stół bardzo hojny,...
babci słowa te pamiętam
o Wigilii z czasów wojny:
Mieli dwóch my wtedy dziatek,
podstółchody jeszcze syny.
Ja na stół kładłam opłatek,
siana wniósłszy dziad z odryny.
Kisiel z owsa, barszcz z grzybami
smaczny, żebyś tylko wiedział!
tyle dań, co mieli sami...
ech! nie było wojno śledzia.
Już błysnęła gwiazdka główna,
a tu straszny stuk za progiem,
wpadła Luśka Wojsiatówna W wsi sowiety! Gaście ogień!

Każdy z nas zostawia ślad

JAN ROŻANOWSKI

Adres do korespondencji:
ul. Wileńska 48
Katarzyna Biersztańska LT - 17116 Soleczniki
Irena Kołosowska
Tel.: +37061690480
Andrzej Kołosowski
Email: anna.biersztanska@gmail.com

Solecznicki Oddział Rejonowy
Związku Polaków na Litwie

Wydawca:

MIESIĘCZNIK

REDAKCJA:

ISSN 2029 - 3070

Zespół redakcyjny:

Beata Pietkiewicz
Zdzisław Palewicz Jr

Nakład: 1500 egz.

Redakcja nie zwraca testów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich
skracania, redagowania oraz zmiany tytułów.

Miesięcznik
dofinansowano
ze środków Senatu RP,
dzięki pomocy
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

