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S£OWO WSTÊPNE

Lojalny ten, kto milczy...

Spis treci

Niemal przez ca³y czerwiec bylimy wiadkami kolejnej fazy napiêæ
spo³ecznych, które, co martwi, znowu by³y powi¹zane z sytuacj¹ mniejszoci polskiej na Litwie.
Polskie organizacje spo³eczne pikietowa³y przed ambasadami krajów
Unii Europejskiej oraz USA próbuj¹c zwróciæ uwagê miêdzynarodowej opinii na ³amanie praw obywatelskich, przys³uguj¹cych im jako
mniejszociom narodowym. Apele o
wstawiennictwo do w³adz UE i jej
krajów cz³onkowskich spotyka siê
z wielkim ¿alem i niezrozumieniem
ze strony w³adzy centralnej, która
twardo stoi na swoim  Polacy na
Litwie maj¹ najlepiej. O tym, jak¹
perspektywê wró¿y dla nich nowa
ustawa o owiacie, nierozwi¹zane
problemy pisowni nazwisk i dwujêzycznego nazewnictwa ulic, politycy krajowi wol¹ nie mówiæ. I mo¿e
dobrze, ¿e milcz¹. Wylewnoæ pani
ambasador Litwy w Polsce Lorety
.
Zakarevièiene zaszokowa³a i nie tylko oburzy³a Polaków na Litwie, lecz
i samych dyplomatów, zarówno polskich jak i litewskich. Zdaniem ambasador litewscy Polacy nie s¹ dostatecznie lojalni wobec swego kraju. Brak lojalnoci polega na tym,
¿e w obronie swoich praw obywatelskich apeluj¹ o pomoc do w³adz
UE. O tym, ¿e ich ojczysta w³adza
nie chce prowadziæ treciwego dialogu dyplomata w wywiadzie prasowym nie wspomina.
W czerwcu za porednictwem

jednej z republikañskich stacji telewizyjnych litewscy Polacy mogli ujrzeæ swój wizerunek w swoicie
krzywym zwierciadle. Brawurowa
wyprawa uczestników programu Ja
kocham Litwê odbi³a siê g³onym
echem na Litwie i w Polsce. Niczym
dzielni rycerze, uczestnicy programu, zerwali na jednej z ulic w Ejszyszkach dwujêzyczn¹ litewsko 
polsk¹ tablicê uliczn¹ tylko po to, by
po³amaæ j¹ i zawiesiæ z powrotem
tylko poprawny napis. Rzecz jasna
w jêzyku pañstwowym. Ca³emu widowisku dodawa³ smaku udzia³ w
programie mieszkañca Solecznik o
wyj¹tkowo polskim imieniu. Dla producentów programu Ja kocham Litwê ich projekt telewizyjny okaza³
siê ca³kowit¹ klap¹. Jego treæ i sedno niczym nie by³o powi¹zane z pocz¹tkowym za³o¿eniem, którym by³a
promocja patriotyzmu wród m³odzie¿y i rozs³awianie Litwy. Ze
wspó³pracy z programem wycofa³y siê sponsoruj¹ce go polskie firmy. Program nie znalaz³ tak¿e zrozumienia w Wojsku Litewskim, które mu patronuje. Litewski resort
wojskowy w swoim owiadczeniu
prasowym z ¿alem odnotowa³, ¿e
mi³oci do Ojczyzny oraz jej mieszkañców, lojalnoci w stosunku do
w³asnego kraju powinno siê nauczaæ na podstawie poszanowania
praw i honoru cz³owieka, wzmacniaj¹c sprawiedliwoæ oraz odrzucaj¹c przemoc, oszczerstwo oraz kpiny. Nic dodaæ, nic uj¹æ.

W czerwcu rejon solecznicki
odwiedzi³a delegacja rz¹dowa na
czele z kanclerzem Deividasem
Matulionisem. Celem wizyty specjalnej rz¹dowej grupy roboczej
ds. rozwoju socjalnego i gospodarczego Litwy Wschodniej by³o
omówienie z w³adz¹ lokaln¹ szczegó³ów projektu programu rozwoju regionu wileñskiego. Chocia¿
spotkanie delegacji rz¹dowej z kierownictwem rejonu zdominowa³y przede wszystkim sprawy gospodarcze, to i tu nie uda³o siê
omin¹æ tematu wizerunku rejonu
w krajowych mediach. Najczêciej rejon prezentowany jest niemal wy³¹cznie w krzywym zwierciadle. Zdaniem solczan jedynym
rozs¹dnym rozwi¹zaniem jest cis³a wspó³praca organizacji pozarz¹dowych, szczególnie m³odzie¿owych z rejonu solecznickiego z
partnerami z innych regionów Litwy. By pozbyæ siê stereotypów
nale¿y spotykaæ siê, rozmawiaæ i
wspó³pracowaæ. Ka¿da inna droga doprowadzi donik¹d.
Andrzej Ko³osowski
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Ok³adka: Andrzej Ko³osowski

OWIATA

Warunki s¹, wybór nale¿y do rodziców

S

iedmiu tegorocznych maturzystów gimnazjum im. Jana niadeckiego studia na takich kierunkach,
jak prawo, medycyna ogólna, stomatologia, analityka medyczna, ekonomia na uczelniach w Polsce ma ju¿ w
zasadzie zapewnione: uczniowie pomylnie przeszli rekrutacjê, zorganizowan¹ przez Wydzia³ Konsularny
Ambasady RP. Konkurencja by³a niema³a, o stypendia rz¹du polskiego
ubiega³o siê w tym roku 112 maturzystów, wiêc ten wynik wiadczy o
poziomie wiedzy uczniów z Solecznik. Samorz¹d ma nawi¹zan¹ wspó³pracê ze Szko³¹ Agrobiznesu w
£om¿y, w ubieg³ym roku 19 absolwentów szkó³ polskich rejonu dosta³o siê na studia na tej uczelni.  Wiem,
¿e s¹ zadowoleni, maj¹ dobre warunki nauki, akademik, stypendium, nie
tylko siê ucz¹, du¿o podró¿uj¹, zwiedzaj¹ i maj¹ zapewnione atrakcyjne
praktyki  opowiada kierowniczka
wydzia³u owiaty.  W tym roku
uczelnia oferuje atrakcyjne kierunki,
takie jak bezpieczeñstwo wewnêtrzne, in¿ynier programowania, hotelarstwo, gastronomia, towaroznawstwo,
budownictwo. Mamy 21 chêtnych
podjêcia nauki w £om¿y. Szko³a daje
stopieñ in¿yniera, wiêc jeli po kilku
latach wróci do nas 21 in¿ynierów,
bêdziemy mieli z nich po¿ytek.
Studia w Polsce ciesz¹ siê popularnoci¹, maj¹ wiele zalet, jednak
zdecydowana wiêkszoæ wybiera siê
na studia na Litwie, bo znajomoæ
jêzyka litewskiego absolutnie im na
to pozwala. Absolwenci polskich
szkó³ pomylnie studiuj¹ na uczelniach litewskich: na Uniwersytecie
Wileñskim, kowieñskim im. Witolda
Wielkiego, Uniwersytecie im. Romera.  Co roku z Uniwersytetu im. Mi-

cha³a Romera otrzymujemy podziêkowania za dobrze przygotowan¹
m³odzie¿  z satysfakcj¹ odnotowuje Regina Markiewicz.  Rektor Akademii Wojskowej im. ¯emaitisa równie¿ przys³a³ w ub. r. podziêkowanie
za naszych absolwentów. Uczniowie
po polskich szko³ach maj¹ przede
wszystkim dobr¹ wiedzê przedmiotow¹, a jêzyk litewski nie sprawia im
problemów, potrafi¹ siê go nauczyæ,
co zreszt¹ potwierdzaj¹ egzaminy
pañstwowe, które sk³adaj¹ w jêzyku
pañstwowym.
Zadaniem szko³y nie jest nauczenie jêzyka pañstwowego, lecz przede
wszystkim ogólny harmonijny rozwój osobowoci, wykszta³cenie
umiejêtnoci swobodnego poruszania siê w wiecie, ¿yciowej og³ady.
 Jest takie pojêcie verslumo ugdymas  wychowanie przedsiêbiorczoci. Przedsiêbiorczoæ niekoniecznie musimy rozumieæ jako biznes, chodzi o to, czy cz³owiek umie
radziæ w ró¿nych sytuacjach, szczególnie, gdy rynek pracy tak szybko
siê zmienia  mówi Regina Markiewicz.  Musi byæ mobilny, ju¿ nie
wystarczy jedne wykszta³cenie. To
kiedy by³o tak, ¿e koñczy³o siê jedne studia i w jednym miejscu mo¿na
by³o przepracowaæ do emerytury.
Wspó³czesny cz³owiek w ci¹gu swego ¿ycia zmienia kilka zawodów,
miejsc pracy. Nasi absolwenci krocz¹
w nogê z czasem: wielu sporód nich
ma kilka dyplomów, studia licencjackie robi¹ na jednym kierunku, magisterkê  na innym. M³odzie¿ prze³amuje stereotypy prowincji, zacofania. Dostaje siê na studia zagraniczne, solecznicka m³odzie¿ studiuje w
Anglii, Francji, innych krajach, wyje¿d¿a na Erasmusa, jest otwarta,

FOT. ARCHIWUM

Wstêpne wyniki egzaminów maturalnych rokuj¹ optymistycznie: zarówno niemiecki, rosyjski i angielski wszyscy tegoroczni
maturzyci zdali bez wyj¹tku (w roku bie¿¹cym szko³y rednie i
gimnazja rejonu skoñczy³o blisko 500 dwunastoklasistów).  Mamy
nadziejê, ¿e równie dobre wyniki bêd¹ z pozosta³ych przedmiotów, a wymarzone studia dziêki temu bêd¹ mieli w zasiêgu rêki 
Regina Markiewicz, kierowniczka wydzia³u owiaty w samorz¹dzie rejonu solecznickiego nie w¹tpi, ¿e tegoroczni maturzyci s¹
dobrze przygotowani do startu w doros³e ¿ycie.

radzi sobie nie gorzej ni¿ rówienicy
z du¿ych miast.

TRECIWE WAKACJE
Ta otwartoæ na wiat, odwaga i
obycie nie bierze siê znik¹d. Ju¿ podczas nauki w szkole dziêki rozleg³ym
kontaktom samorz¹du, gmin i szkó³
s¹ organizowane liczne wyjazdy, wycieczki edukacyjne, kolonie, a do rejonu przyje¿d¿a m³odzie¿ z Polski,
Niemiec, innych krajów.  Mamy
piêkn¹ wspó³pracê z Wolsztynem,
który z kolei wspó³pracuje z powiatem Dahme-Spreewald w Niemczech, a w tym roku nawi¹za³ kontakty z Holandi¹. Przed rokiem gocilimy grupy dzieci z Polski i Niemiec
w Ma³ych Solecznikach, w tym roku
nasze dzieci wyje¿d¿aj¹ do Niemiec
na miêdzynarodowy obóz, kolejny, za
rok, odbêdzie siê w Holandii  Regina
Markewicz uwa¿a, ¿e takie kontakty
wiele dzieciom daj¹.
Okazje wyjazdu s¹ nie tylko podczas letnich wakacji, jest przecie¿
sporo wyjazdów edukacyjnych w
trakcie roku szkolnego, kiedy uczniowie uczestnicz¹ we wspólnych zajêciach. Tego lata mniej jest wyjazdów
do Polski na kolonie finansowane
przez Wspólnotê Polsk¹. W zamian
s¹ pó³kolonie w szko³ach, które prowadz¹ wolontariusze z Polski, organizuj¹c dla dzieci atrakcyjne i po¿yteczne spêdzenie czasu wolnego. Takie pó³kolonie odbêd¹ siê niemal we
wszystkich szko³ach rednich i
dwóch podstawowych, a ruszaj¹ 18
lipca. W Taboryszkach odby³ siê ple-
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ner artystyczny Z twórczoci¹ Anny
Krepsztul, w Ma³ych Solecznikach
 w ci¹gu szeciu letnich tygodni bêd¹
siê odbywa³y zajêcia artystyczne dla
dzieci z niezamo¿nych rodzin, w Centrum Kultury w Solecznikach ju¿ po
raz siódmy odbêdzie siê Letnia Szko³a Artystyczna Anny Szpadziñskiej 
Koss. Szko³a Sztuk Piêknych im. Stanis³awa Moniuszki na dwutygodniowych warsztatach bêdzie goci³a Orkiestrê Dêt¹ z Tarnowa Podgórnego.
Szko³y wykorzystuj¹ równie¿
swoje kontakty, uczestnicz¹ w ró¿nych projektach, organizuj¹c wyjazdy dla uczniów na wycieczki i wymiany do Polski. Ejszyskie gimnazjum
np. by³o w Kamierzu, solecznickie im.
niadeckiego te¿ ma plany wyjazdowe. S³owem, propozycji dla dzieci i
m³odzie¿y jest naprawdê mnóstwo.

Z MYLAMI O NOWYM
ROKU SZKOLNYM
Wakacje dopiero nabieraj¹ rozpêdu, tymczasem myli i dzia³ania zarówno w samorz¹dzie i szko³ach s¹
skierowane na przygotowania do nowego roku szkolnego.
 W ubieg³ym roku zorganizowalimy konferencjê owiatow¹ Szko³a
w rodowisku wielokulturowym.
Materia³y konferencji wydalimy w
postaci broszurki, dodalimy wizytówki szkó³ i mamy teraz piêkn¹ reklamê owiaty w naszym rejonie, dobitnie ilustruj¹c¹ rzeczywisty stan
rzeczy: ka¿dy rodzic ma mo¿liwoæ
kszta³cenia dziecka w jêzyku ojczystym  kierowniczka wydzia³u
owiaty przytacza dane statystyczne: rejon zamieszkuje blisko 80 proc.
Polaków, 10,4 proc. Litwinów i ok.
5 proc. Rosjan. Mamy 2 gimnazja,
6 szkó³ rednich, 8 podstawowych i
1 szko³ê specjaln¹ z polskim jêzykiem
nauczania. S¹ 2 gimnazja, 4 szko³y
podstawowe i 4 podstawowe z litewskim jêzykiem. 1 szko³a rednia i
1 podstawowa  z rosyjskim. Warunki s¹ stworzone dla wszystkich,
bez wzglêdu na narodowoæ. Nie
wiem, czy mo¿na stworzyæ jeszcze
lepsze  konkluduje.
Sporo uwagi powiêca siê równie¿ przedszkolom. Do 11 ¿³obków 
przedszkoli, w tym siedmiu dzia³aj¹cych na terenach wiejskich, w ub.
roku szkolnym uczêszcza³o 888 ma-
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OWIATA

Przyjaciele z Torunia przywieli wyprawki

luchów, od wrzenia bêdzie ich jeszcze wiêcej. Tworzone s¹ nowe grupy, np. w Bia³ej Wace grupa przedszkolna dzia³a³a w szkole redniej im.
Elizy Orzeszkowej, na probê rodziców, którzy pracuj¹ i prosili o mo¿liwoæ zapewnienia opieki do póniejszych godzin, polska grupa przygotowawcza powstanie w przedszkolu.
Grupy przygotowawcze dzia³aj¹ we
wszystkich szko³ach, nawet w tych
najmniejszych filiach, które nie maj¹
ju¿ klas pocz¹tkowych, bo ustawa nie
pozwala na mniej ni¿ 8 uczniów w
komplecie, wiêc uczniowie s¹ dowo¿eni do wiêkszych placówek. A zeróweczki zostaj¹, przychodz¹ tu
dzieci nawet 3-letnie. W sytuacji, gdy
w miejscowoci nie ma przedszkola,
rozwi¹zuje to problem opieki i edukacji dzieci.  Dzieciaczki w takich grupach piêknie siê rozwijaj¹, dziêki temu
maj¹ potem w szkole jednakowy start
z tymi z miast. Oczywicie, samorz¹d
kosztuje utrzymanie takich placówek,
ale widzimy efekty: dzieci ze wsi s¹
dobrze przygotowane do rozpoczêcia
nauki w szkole, piewaj¹, tañcz¹, recytuj¹  mówi Regina Markiewicz.
Szczególne miejsce w planach
dzia³alnoci wydzia³u owiaty i pracy
szkó³ zajmuje nauczanie jêzyka litewskiego.  Jest to dla nas kwestia priorytetowa  zapewnia Regina Markiewicz.  Zawsze szko³y znajdowa³y
dodatkowe godziny na lekcje litewskiego, w przedszkolach od 1995
roku mamy etaty lituanistów, ju¿ nawet 3-latki ucz¹ siê w trakcie zabawy litewskich s³ówek.
1 wrzenia do polskich szkó³ przyj-

dzie 200 pierwszaków. Z Torunia dotar³y ju¿ prezenty  jak co roku Kujawsko-Pomorski Oddzia³ Wspólnoty Polskiej ufundowal plecaki z pe³nym wyposa¿eniem: zeszytami, blokami, przyborami do pisania, flamastrami, itd. Rodzicom ul¿y to finansowo,
a dzieci bêd¹ mia³y radoæ, bo prezenty s¹ kolorowe i jakociowe.
Istotne jest, w jakich warunkach
ucz¹ siê dzieci. Pod tym wzglêdem
niejedna sto³eczna szko³a mog³aby
pozazdrociæ: wiele placówek jest ju¿
odnowionych od podstaw, w innych
 trwa modernizacja.
Na remont czeka podstawówka w
Wersoce. Dokumentacja jest w trakcie przygotowania. Niestety przetargi czêstokroæ przesuwaj¹ czas rozpoczêcia prac, zdarza siê, ¿e zamiast
zacz¹æ latem, budowlani wchodz¹ na
obiekt dopiero we wrzeniu, ale szko³y potrafi¹ tak zorganizowaæ proces
nauczania, by wszystko funkcjonowa³o sprawnie.
Zakoñczy³ siê remont w przedszkolu w Ejszyszkach. Polskie przedszkole w Solecznikach ju¿ wczeniej
zosta³o piêknie odnowione, wrêcz
wymuskane.  Szko³y i przedszkola
s¹ pod czu³¹ opiek¹ samorz¹du  zapewnia Regina Markiewicz.
Warunki s¹ dobre, a wybór nale¿y do rodziców. Obserwuj¹ efektywnoæ pracy szko³y, jakoæ wiedzy, jak¹ dostaj¹ dzieci, jak s¹ wychowywane, jakie wartoci im siê
zaszczepia. Widz¹, doceniaj¹ mo¿liwoæ nauki w jêzyku ojczystym i
podejmuj¹ m¹dr¹ decyzjê.
Barbara Sosno

OWIATA

Wie, kultura i edukacja 
szanse i zagro¿enia
(FRAGMENTY PRACY DYPLOMOWEJ, PODYPLOMOWE STUDIUM ZARZ¥DZANIA
W MARKETINGU W OWIACIE, WSP ZNP W WARSZAWIE)
darczej, z ró¿nymi skutkami w ró¿nych rodowiskach i dla ró¿nych grup
spo³ecznych. Rozwieraj¹ siê bieguny
bogactwa i nêdzy, poziomu wykszta³cenia i depresji owiatowej ró¿nych
rodowisk. Nowe regu³y wolnego
rynku, nowe warunki i miary mate-

FOT. INTERNET

(...) Jak zawsze na koniec wieku
obna¿a i znamionuje kryzys g³ównych
idei ludzkoci. Mno¿¹ siê zarówno
katastroficzne przepowiednie o upadku wszelkich kanonów humanitaryzmu, o Koñcu wiata i koñcu historii, jak i zapowiedzi kolejnych plag
spo³ecznych i problemów cywilizacyjnych trudnych do rozwi¹zania. Ró¿ne s¹ imiona realnych i przewidywanych nieszczêæ, ró¿ne stopnie ogólnoci najczêciej powtarzaj¹cych siê
sformu³owañ. Jest ich taka mnogoæ,
¿e tylko na to, by je uporz¹dkowaæ
wed³ug jakiego klucza, uszeregowaæ
i choæby krótko opisaæ nale¿a³oby powiêciæ powa¿ne opracowanie. W
publikacjach socjologicznych w ró¿nych raportach, sonda¿ach i analizach
spo³ecznych pojawiaj¹ siê s³owa,
okrelenia dotycz¹ce wspomnianego
kryzysu. Mówi siê tamo dominacji
filozofii Mieæ nad Byæ, która w
praktyce oznacza prymat pieni¹dz nad
uczuciem, prymat materii nad duchem; p zagro¿eniach p³yn¹cych z
fabryk kultury masowej, produkuj¹cych strach, horror, lêk, seks, nienawiæ, mieræ, o zachowaniu zwi¹zków cz³owieka i przyrody, wyczerpywaniu siê zasobów; o rozwoju demograficznym ludzkoci, którego rezultatem s¹ nêdza i g³ód, epidemie i
wojny; wreszcie o odradzaj¹cych siê
faszyzmach i fundamentalizmach.
Niestety, z tym narastaj¹cym chaosem
nie radz¹ sobie uczeni. Nie wiemy czy
ludzie wierz¹ jeszcze w si³ê porz¹dkuj¹c¹ i w m¹droæ uczonych. Ale jeli
nawet ta m¹droæ objawia siê w kolejnych wielkich dzie³ach czy konstatacjach filozoficznych nie ma wiêkszego znaczenia dla nas, dla ¿ycia
zwyk³ych ludzi. (...)
(...) Te ogólne stwierdzenia maj¹
swoje odniesienia równie¿ do naszych
polskich warunków. My tu równie¿
¿yjemy w obliczu wielkich zagro¿eñ i
wielkich nadziei. Trwaj¹ g³êbokie procesy transformacji ustrojowej i gospo-

rialnego awansu, a tak¿e rozwój nowych technik i technologii produkcji
oraz permanentna rewolucja informatyczna  to wszystko okrela dzisiejsze potrzeby spo³eczne, tak¿e w zakresie wychowania i kszta³cenia. To
wszystko stawia przed owiat¹, przed
szko³¹, przed nauczycielem, wreszcie przed ca³ym systemem edukacji
nieznane dot¹d problemy i zadania do
rozwi¹zania. Fridiof Capra, autor
wydanego w Polsce Punktu zwrotnego twierdzi: ¿e musi nast¹piæ
przewartociowanie dotychczasowego systemu edukacyjnego, reorientacja cz³owieka od ekspansji do ochrony; od iloci do jakoci; od rywalizacji do wspó³pracy; od dominacji i kontroli do zaniechania przemocy. (...)
(...) Mylê, ¿e nasza polska natura, jeli taka jest, ³¹czy w sobie pierwiastki romantyczne, ale i racjonal-

ne. To nieprawda, ¿e umiemy tylko
walczyæ, a nie umiemy pracowaæ,
choæ Norwid, który mówi, ¿e patriota jest w Polaku olbrzym, a obywatel
karze³  pewnie ma trochê racji. Naród bez wielkich uczuæ, bez porywów
serca, bez poczucia narodowej wspólnoty losów  tak jak w naszym, polskim przypadku, skazany by³by na
zatratê. Podobnie jak naród bez Si³aczek, doktorów Judymów, wczeniej
bez Konarskich, Stasziców, Ko³³¹tajów  nie by³by zdolny ani do autorstwa Konstytucji 3 maja, ani do wielkiego programu Komisji Edukacji
Narodowej. Jeli wiêc dzi dyskutujemy o potrzebie reformy owiaty, to
rozmawiajmy przede wszystkim o
tym, jak kszta³ciæ i wychowywaæ
m¹drych, wiat³ych nauczycieli, którzy bêd¹ umiejêtnie ³¹czyæ trudn¹ pracê organiczn¹ z wielkimi ideami humanizmu, z integraln¹ filozofi¹ rozwoju cz³owieka i rodowiska, kojarz¹c¹ ró¿ne nurty wiedzy. Ale ¿eby
nauczyciel móg³ pe³niæ tak¹ rolê, musi
byæ bogato wyposa¿ony nie tylko w
w¹sko pojmowan¹ wiedzê przedmiotow¹, ale przede wszystkim w wiedzê humanistyczn¹, w zdolnoci i
umiejêtnoci budowania syntez z ró¿nych dziedzin i nurtów wiedzy. Musi
równie¿ mieæ okrelon¹ spo³eczn¹
wra¿liwoæ, która mu pozwoli dostrzegaæ i analizowaæ zale¿noci i
zwi¹zki miêdzy w³asn¹ prac¹ pedagogiczn¹, uczniem, a otoczeniem.
Ca³a rzeczywistoæ edukacyjna powinna byæ celowo organizowana i
powinna funkcjonowaæ wed³ug okrelonych regu³ moralnych, a nauczyciel postêpowaæ i dzia³aæ wed³ug
okrelonego kanonu etycznego. Jeli
takiego kanonu nie posiada i nie postêpuje zgodni z nim  nigdy nie bêdzie zdolnych do budowania wewnêtrznego wiata wartoci u swoich wychowanków. Jeli nie posiada
wiedzy i wra¿liwoci humanistycznej,
nie rozumie istoty w³asnej tradycji i
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OWIATA

naniu, ¿e za ten stan tworzenia warunków rozwi¹zywania problemów
cywilizacyjnych i kulturowych odpowiedzialnoæ powinno i musi ponosiæ Pañstwo, tak jak za treci, cele,
standardy edukacyjne, standardy
zdrowotne i socjalne, czy te¿ standardy ekologiczne. Tak jak za wartoæ i
skalê mecenatu nad kultur¹ i owiat¹.
Dzi takich inicjatyw i przeciwdzia³añ, które by mo¿na uznaæ za powa¿ne, inicjatyw animowanych i wspieranych przez pañstwo, o znaczeniu
ogólnopolskim lub regionalnym, ja nie
dostrzegam na mapie polskiej. Dzieje
siê to w sytuacji, kiedy w wielu pañstwach Europy podejmowane s¹ próby wyrwania siê z pêt i zalewu taniej
komercyjnej kultury, z gronej dominacji pieni¹dza, rynku i polityki nad
¿yciem duchowym. Kiedy Francja
realizuje program obrony to¿samoci
kulturowej, obrony przed jej amerykanizacj¹ jak mówi¹ Francuzi; kiedy
wprzêga w program tej obrony ró¿norakie narzêdzia pañstwa, w tym
owiatê, kulturê, mass media i nadaje
im pewne obowi¹zki publiczne, edukacyjne, my bijemy czo³em przed fal¹
prymitywnej, komercyjnej kultury
Zachodu.(...)
(...) Dlatego uwa¿am za konieczne podjêcie idei zbudowania wielkiego programu powrotu do szko³y i
nauczycieli do swej kulturotwórczej
roli, do roli organizatora, lidera ¿ycia
publicznego. Aby tak siê sta³o, nauczyciel musi byæ uzbrojony w nowoczesn¹ wiedzê, nowe umiejêtnoci i sprawnoci organizatorskie,
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umiejêtnoci z zakresu mediacji i negocjowania. Nauczyciel musi byæ tak¿e animatorem kultury, a szko³a pe³niæ funkcje kulturotwórcze. Zawsze
by³o przecie¿ tak, ¿e dzieci przynosi³y do domu kulturê ze szko³y, rodzaj
wiadomoci ekologicznej i duchowego wyposa¿enia, zasad higieny i zdrowia. Mylê, ¿e to jest w³anie fundament. (...) Uwa¿am, ¿e tylko we
wspólnocie kultury, szko³y, rodziny w
obecnoci i w spo³ecznych dzia³aniach
nauczycieli w rodowiskach lokalnych, jest prawdziwa szansa odnowy ruchu spo³ecznego, poczucie odpowiedzialnoci za rodowisko, za
w³asn¹ rodzinê i jakoæ jej ¿ycia. (...)
(...) Powszechnie znany jest fakt,
¿e wiele, nawet bardzo dawnych narodów i spo³eczeñstw osi¹gnê³o wysoki stopieñ gospodarczego rozwoju dlatego, ¿e na wysoki poziom wynios³o owiatê i kulturê, w tym równie¿ owiatê pojmowan¹ jako kszta³cenie ustawiczne. Zwolennikami i
prekursorami owiaty, maj¹cej charakter kszta³cenia ustawicznego, które obejmuje ca³okszta³t aktywnoci
cz³owieka od dzieciñstwa do staroci, byli m.in. Sokrates, Konfucjusz,
Platon czy Komeñski. Historycy analizuj¹cy dzieje poszczególnych narodów zaobserwowali znamienny fakt,
¿e ilekroæ zrezygnowano z troski o
edukacjê permanentn¹, o rozwój nauk
cis³ych i humanistycznych, kiedy
rezygnowano z troski o wychowanie w duchu uniwersalnych wartoci moralnych i w dyscyplinie intelektualnej, kiedy rezygnowano z

wychowania obywatelskiego i poczucia wspó³odpowiedzialnoci za
losy pañstwa, tylekroæ nastêpowa³
zdecydowany regres w ich rozwoju, a w konsekwencji klêska.
(...) Konieczna wydaje siê wiêc
nowa i konstruktywna rola ministerstwa edukacji i kultury. Musz¹ tego
chcieæ równie¿ samo nauczyciele,
musz¹ w tym dostrzec szanse w³asnego rozwoju, ale tak¿e i awansu
spo³ecznego i materialnego. By
Chcieli chcieæ musz¹ byæ wiadomi. A wiadomoæ nie przychodzi
sama z siebie, nale¿y j¹ kszta³towaæ i
uprawiaæ jak siê uprawia ziemiê, ¿eby
dobrze rodzi³a. (...)
(...) Autorzy raportu Klubu
Rzymskiego Pierwsza globalna rewolucja, w jego zakoñczeniu cytuj¹
aforystyczn¹ refleksjê Arnolda Toynbee: Ludzkoæ bêdzie musia³a prawdopodobnie wybraæ miêdzy dwiema
mo¿liwociami: samozag³ad¹ albo
po³¹czeniem siê w jedn¹ rodzinê. Ju¿
z tego wynika, ¿e wyzwania edukacyjne wi¹¿¹ siê g³ównie z zagro¿eniami, czyhaj¹cymi na ludzkoæ w tej
fazie rozwoju. Sami autorzy raportu
widz¹ nowe wyzwania  problemy
edukacyjne w pojawieniu siê pod
presj¹ nowych faktów, nowych sposobów podejcia do ¿ycia spo³eczeñstwa. Wyzwania te maj¹ charakter
wiatopogl¹dowo  etyczny, s¹ w
istocie poszukiwaniem nowych paradygmatów odpowiadaj¹cym na
pytanie dotycz¹ce celu i sensu ¿ycia,
wiata i historii. (...)
Roman Gawrych

FOT. INTERNET

FOT. INTERNET

kultury narodowej, nie bêdzie dobrym
i m¹drym przewodnikiem, za którym
id¹ i z którego czerpi¹ dzieci i m³odzie¿. Od tego przecie¿ tak naprawdê
zale¿y w przysz³oci ludzki wiat, pozytywny wiat ludzkich stosunków i
relacji z przyrod¹ (...).
(...) Mówiê to w pe³nym przeko-

IN MEMORIAM

Kap³an naszej ziemi
10 czerwca Wileñszczyzna
po¿egna³a ks. pra³ata Józefa
Obrembskiego. Patriarcha Ziemi Wileñskiej spocz¹³ w miejscu swojej ostatniej pos³ugi
Bogu i ludziom  Mejszagole.
si¹dz pra³at Józef Obrembski
urodzi³ siê 19 marca 1906
roku w Skar¿ynie Nowym na ziemi ³om¿yñskiej. Gimnazjum ukoñczy³ w Ostrowi Mazowieckiej. W
1926 roku wyjecha³ do Wilna. Wst¹pi³ na Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego i do seminarium duchownego. Arcybiskup
Metropolita Wileñski Romuald Ja³brzykowski udzieli³ mu wiosn¹ 1932
roku wiêceñ kap³añskich i skierowa³ do pracy w Turgielach.
M³ody wikariusz aktywnie wzi¹³
siê do pracy nie tylko duszpasterskiej,
ale i spo³ecznej. Uczestniczy³ w ró¿nych organizacjach, nie tylko kocielnych, ale i gminnych. Do kolêdowania w parafii mia³ dwa tysi¹ce rodzin. Drogi do ma³ych kolonii by³y
czêsto nieprzejezdne, natomiast charakterystyczn¹ cech¹ tej ziemi by³o
wielkie rozproszenie gospodarstw
ch³opskich. W parafii powsta³o 12
szkó³, wiêc tygodniowo ksi¹dz musia³ przeprowadziæ 24 lekcje. W pewnym stopniu pomimo pracy duszpasterskiej pe³ni³ funkcje kuratora
owiaty. Ponadto decyzj¹ biskupa
wileñskiego, ks. J. Obrembski zosta³
wyznaczony na inspektora w trzech
parafiach, wiêc do jego obowi¹zków
nale¿a³y te¿ liczne inspekcje. By³ tak¿e prezesem Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Ligi Kolonialnej i Towarzystwa Przeciwgrulicznego. Uczestniczy³ w Organizacji
M³odzie¿y Mêskiej i ¯eñskiej. Mimo
nawa³u pracy zawsze znajdowa³ czas
na szczer¹ rozmowê z parafianami i
mo¿liwoæ, by pomóc potrzebuj¹cym.
M³odzie¿ wprost tuli³a siê do ksiêdza
Józefa, a on siê cieszy³ z mo¿liwoci
obcowania z ni¹.

FOT. ARCHIWUM

K

. p. pra³at Józef Obrembski z m³odzie¿¹ z Solecznik

Do dzisiaj turgielanie, mieszkañcy jego pierwszej parafii pamiêtaj¹,
z jak wielkim sercem kap³an ustosunkowywa³ siê do ludzi biednych.
 Je¿eli komu pad³a krówka, to
potrafi³ zadbaæ o to, by dzieci z tej
rodziny mia³y mleko  wspomina 79letnia mieszkanka Turgiel Eugenia
Szawejko z domu Siekañska.
Okres s³u¿by duszpasterskiej ks.
pra³ata w Turgielach przypad³ na lata
wojenne. Podczas wojny panowa³ tu
strach, mieræ i niepewnoæ jutrzejszego dnia. W tym czasie ludzie
szczególnie potrzebowali pokrzepienia ducha. On krzepi³ swoich parafian s³u¿¹c im przyk³adem chrzecijanina i patrioty. W latach wojny
Turgiele sta³y siê jednym z centrów
ruchu oporu przeciwko najedcy
niemieckiemu. Turgielska plebania
s³u¿y³a jako kryjówka wielu ¿o³nierzom AK, czy te¿ ksiê¿om. Przez
d³u¿szy czas gestapo zbiera³o informacje o ks. Obrembskim, a zw³aszcza jego powi¹zaniach z AK. Kiedy
uznali, ¿e maj¹ wystarczaj¹co du¿o
dowodów jego dzia³alnoci wywrotowej postanowili go aresztowaæ i
wys³aæ do Ponar. Gdy komando
przyjecha³o do Turgiel, zbieg³a siê
ca³a parafia. Przez rynek, raptem
mo¿e kilkadziesi¹t metrów, prowa-

dzili ksiêdza kilka godzin: ludzie b³agali gestapowców by go pucili, padali im pod nogi. Miejscowi ch³opcy
z AK gotowi byli go si³¹ odbiæ, co
mogli z ³atwoci¹ zrobiæ, lecz on im
tego zabroni³. Szed³ wiêc dobrowolnie  wiadomie na mieræ  byle
uchroniæ parafian przed losem, jaki
spotka³ ofiary Ponar. Dwa razy mia³
ju¿ jechaæ do Ponar. I dwa razy
wyrwa³ go z r¹k gestapo Eiberg, niemiecki oficer, z pochodzenia Austriak, katolik, który w pobliskim
maj¹tku pilnowa³ sowieckich jeñców. To on porêczy³ za ksiêdza, sam
ryzykuj¹c. Czy oficer przetrwa³ wojnê  nie wiadomo.
W 1950 roku sowieci wyrzucili
ksiêdza z Turgiel. Nowym miejscem
s³u¿by duszpasterskiej ks. J. Obrembskiego sta³a siê Mejszago³a.
Ale w nowym miejscu pos³ugi kap³añskiej nie zapomina³ o parafii w
Turgielach i jej parafianach, oni tak¿e o nim pamiêtali. Na przeci¹gu
d³ugich lat ¿ycia ks. pra³ata, turgielanie odwiedzali swego kap³ana w
dniu jego imienin, za w jego pokoju w pa³acyku na biurku sta³o
zdjêcie z lat pos³ugi w Turgielach,
na którym widnia³ ksi¹dz razem z
m³odzie¿¹ turgielsk¹.
Dokoñczenie na str. 10
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AKTUALIA

Przegl¹d wydarzeñ  czerwiec

l 1 czerwca odby³o siê posiedzenie Zarz¹du Lokalnej Grupy Dzia³ania
Rejonu Solecznickiego, obecny by³
równie¿ przedstawiciel Narodowej
Agencji P³atniczej. Omawiano 7 projektów zg³oszonych w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi, przewiduj¹cych m.in. modernizacjê wodoci¹gu we wsi Kiejdzie, budowê
urz¹dzeñ oczyszczania cieków we
wsi Tietiañce, urz¹dzenie strefy rekreacyjnej we wsi Nowe Rakliszki,
odnowienie parku miejskiego w Ejszyszkach, dostosowanie do potrzeb
turystyczno-rekreacyjnych terenu
by³ej Rzeczypospolitej Paw³owskiej.
Najwy¿sz¹ ocenê otrzyma³ wniosek

wspólnoty Rudnickiej, która zamierza
otoczyæ wie piorunochronami. Zaakceptowane zosta³y wszystkie omawiane wnioski, otrzymaj¹ one dofinansowanie unijne.

l 3 czerwca rejon solecznicki
wizytowa³a rz¹dowa grupa robocza
ds. przygotowania planu rozwoju Litwy Wschodniej pod kierownictwem
szefa kancelarii rz¹du Deividasa Ma-

Soleczniki

8

tulionisa. W grupie roboczej s¹
przedstawiciele kancelarii rz¹du, ministerstw, doradcy premiera. Samorz¹d reprezentowali mer i wicemer,
dyrektorzy administracji samorz¹du,
kierownicy wydzia³ów, przedstawiciele spó³ek samorz¹dowych, radni, którzy przedstawili sytuacjê i problemy. Kierowniczka wydzia³u bud¿etu i finansów Jelena Uljanowicz
mówi³a o kwestiach finansowych;
Henryk Danulewicz z wydzia³u
owiaty  o kompletowaniu klas,
dowo¿eniu uczniów, modernizacji
budynków szkó³. Poruszy³ te¿ temat
wprowadzenia ujednoliconego egzaminu z jêzyka litewskiego. Kierowniczka wydzia³u inwestycji i planowania strategicznego Donata
.
Amankevièiene przedstawi³a realizowane w rejonie projekty inwestycyjne, akcentuj¹c problem remontu
pa³acu w Jaszunach, Solecznickiego Centrum Kultury i braku mieszkañ socjalnych. Zosta³y równie¿ poruszone sprawy infrastruktury, porz¹dkowania odpadów, organizowania przetargów publicznych.

l W dniach od 6 do 18 czerwca
studenci dzia³aj¹cej od 2009 roku w
Solecznikach Polskiej Akademii Teatru
Niezale¿nego na Litwie uczestniczyli
w miêdzynarodowych Zaczynianiach teatralnych, organizowanych
przez Sopock¹ Scenê Off de BICZ.
By³y to dwutygodniowe miêdzynarodowe master classes, maj¹ce na
celu realizacjê tego samego utworu
dramatycznego  Koñcówki Samuela Becketta, przez trzech re¿yserów,
z zespo³ami aktorskimi z Polski i Litwy. Warsztaty zakoñczy³y siê pokazami otwartymi dla publicznoci. Projekt zosta³ dofinansowany przez Fundacjê Pomoc Polakom na Wschodzie
ze rodków Senatu RP.

l 7 czerwca ruszy³y letnie warsztaty artystyczne dla dzieci z Ma³ych
Solecznik i okolic, organizowane
przez Solecznickie Centrum Kultury,
Parafiê w Ma³ych Solecznikach i Caritas. Do 11 sierpnia instruktorzy z
Polski, Litwy i Bia³orusi bêd¹ uczyli
dzieci wykonywania wyrobów z koralików oraz ze skóry, ceramiki i rzeby w drewnie, malarstwa i wycinanki, piewu i tañca.
l 9 czerwca odby³o siê kolejne
posiedzenie Zarz¹du Lokalnej Grupy
Dzia³ania Rejonu Solecznickiego i
Narodowej Agencji P³atniczej, podczas którego omawiano wnioski z³o¿one w ramach dzia³ania Wspierania
inicjatyw spo³ecznych oraz Wspierania inicjatyw m³odzie¿owych. Zaaprobowanych zosta³o 19 projektów
inwestycyjnych na ogóln¹ kwotê ponad 1 mln 400 tys. litów.
l 11 czerwca w Bia³ej Wace gocili harcerze z gminy Zawady. W
zwiedzaniu towarzyszyli im harcerze z gimnazjum im. niadeckiego. Z
histori¹ Bia³ej Waki i okolic zapozna³a
m³odzie¿ Krystyna S³awiñska, natomiast rzebiarz Edward Kurkianiec
pokaza³ muzeum techniki i sprzêtu gospodarstwa domowego, które stworzy³ w miejscowej kot³owni i które jest
jedn¹ z atrakcji miasteczka. W puszczy Rudnickiej harcerze odwiedzili
groby ¿o³nierzy AK. Mieli te¿ piknik
nad Mereczank¹.
l W dniach 12-19 czerwca we
w³oskim miecie Pianello val Tidone
odby³ siê konkurs miêdzynarodowy
M³ode talenty. Julia Iwanowska i

FOT. ALÈININKAI

l Szko³y rednie i gimnazja rejonu skoñczy³o blisko 500 maturzystów. 1 czerwca sk³adali oni egzamin
z jêzyka litewskiego. 2 czerwca 217
maturzystów ze szkó³ polskich zdawa³o egzamin z jêzyka ojczystego.
Najwiêcej uczniów sk³ada³o pañstwowy egzamin z jêzyka rosyjskiego
jako jêzyka obcego  296. Drugim
wed³ug popularnoci by³ egzamin pañstwowy z historii  188 osób, trzeci z
jêzyka litewskiego (jêzyk ojczysty) 
134. Wiêkszoæ egzaminów pañstwowych maturzyci sk³adali w centrach
egzaminacyjnych powo³anych w rejonie solecznickim, za wyj¹tkiem egzaminów z fizyki oraz jêzyka niemieckiego, które sk³adali w Wilnie.

AKTUALIA
Rolandas Jatkevièius  duet akordeonistów ze Szko³y Sztuk Piêknych
im. St. Moniuszki w Solecznikach
zdoby³ pierwsze miejsce. Przed szeciu laty reprezentanci Solecznik zajêli na tym konkursie trzecie miejsce.
Odbywaj¹cy siê od 1987 roku
Miêdzynarodowy Festiwal Muzyczny Val Tidone jest miejscem spotkañ
zarówno uznanych muzyków reprezentuj¹cych ró¿ne specjalizacje muzyczne, jak te¿ przedstawicieli m³odego pokolenia dopiero stawiaj¹cych
pierwsze kroki na wielkiej scenie.
Zwyciêzcy tegorocznego konkursu,
przygotowani przez nauczycielki Helenê Iwanowsk¹ oraz Ludmi³ê Bandalewicz pokonali liczn¹ konkurencjê w swojej grupie wiekowej.

FOT. ALÈININKAI

l 13 czerwca samorz¹d rejonu
solecznickiego podpisa³ umowê ze
spó³k¹ Eurovia Lietuva o wykonanie projektu uporz¹dkowania terenu
osiedla domów jednorodzinnych nieopodal szpitala w Solecznikach. Kosztorys planowanych prac wyniesie 4
mln litów, zostan¹ one sfinansowane

z funduszy unijnych. Przewidziane jest
zaasfaltowanie dróg, zamontowanie
owietlenia, wybudowanie chodników dla pieszych.

l 14 czerwca w Solecznikach
uczczona zosta³a 70. rocznica masowych wywózek na Syberiê. W intencji ofiar w kociele pw. w. Piotra odprawiona zosta³a msza w.,
nastêpnie przedstawiciele samorz¹du oraz spo³ecznoci lokalnej przy
krzy¿u na solecznickim cmentarzu
z³o¿yli wieñce.
l 15 czerwca zakoñczy³ siê podstawowy termin deklarowania zasiewów i u¿ytków rolnych. Niezbêdne
dokumenty z³o¿y³o 4320 w³acicieli
gruntów rolnych. W porównaniu z
ubieg³ym rokiem, liczba beneficjentów

zmniejszy³a siê o 7 proc., ogólna powierzchnia zadeklarowanych zasiewów wed³ug wstêpnych szacunków
wynosi ok. 50 tys. hektarów. Najwiêcej deklaracji o zasiewach z³o¿ono w gminie turgielskiej  488, w
kolenickiej  484, w ejszyskiej 458.
Dodatkowy termin deklarowania zasiewów potrwa do 11 lipca br.

l W dn. 16-19 czerwca delegacja samorz¹du na czele z merem
Zdzis³awem Palewiczem goci³a we
Wschowie. W tym roku przypada
5 -lecie nawi¹zania wspó³pracy po-

miêdzy samorz¹dami. Tej rocznicy
powiêcona zosta³a uroczysta sesja Rady Miasta Wschowa. Cz³onkowie delegacji zostali zaproszeni
na uroczyste otwarcie placu skatebordowego, obejrzeli niedawno
uporz¹dkowan¹ strefê rekreacyjn¹
i pla¿ê w Lginiu. W ramach obchodów rocznicy nawi¹zania wspó³pracy rozegrany zosta³ mecz siatkówki pomiêdzy reprezentacjami
obydwu samorz¹dów. Podczas odbywaj¹cych siê w tym czasie Dni
Wschowy wyst¹pi³ zespó³ pieni i
tañca Solczanie.

l Od 18 do 26 czerwca w Taboryszkach trwa³ II plener dzieciêcy Z
twórczoci¹ Anny Krepsztul. Zajêcia z plastyki i haftu artystycznego
realizowane w grupach wiekowych
prowadzi³y Izabella Suchocka i Iwona Kolasiñska z Galerii im. lêdziñskich w Bia³ymstoku oraz Danuta
Mo³oczko, siostra zmar³ej malarki.
Ponad 30-osobowa grupa dzieci i m³odzie¿y z Taboryszek i Turgiel zg³êbia³a tajemnice techniki rysunku z
natury, malowania na tkaninie wieloformatowej i formy przestrzenne. Dla
uczestników pleneru zosta³a zorganizowana wycieczka do Kowna ze
zwiedzaniem Muzeum Èiurlionisa.
Warsztaty zakoñczy³ wernisa¿ prac
uczestników.

l 23 czerwca zabawa wiêtojañska w Jaszunach zgromadzi³a t³umy
mieszkañców nie tylko tej miejscowoci. Bawiono siê od zachodu s³oñca
do rana. Do zabawy zachêca³y zespó³
Znad Mereczanki, kapela Bièiuliai,
teatr Laboratorium Snów , zespó³
piewaczy ze Zbójna, kapele Cymes
i Brodów z Polski i entuzjastycznie
przyjêta przez widzów grupa folklorystyczna Bia³oruskiej Pañstwowej
Filharmonii Kupalinka.
l 25 czerwca grupa dzieci i m³odzie¿y z rejonu solecznickiego wyruszy³a na dwutygodniowy wypoczynek nad Ba³tykiem, w Dar³ówku. Organizatorzy zapewnili dzieciom pobyty, wy¿ywienie oraz atrakcyjny program: konkursy, zawody, wycieczki. Z Dar³owa dzieci wyrusz¹ do Warszawy, gdzie 9 lipca rozpoczn¹ siê
XXIII Fina³y Miêdzynarodowej Parafiady Dzieci i M³odzie¿y.
l Decyzj¹ Rady Samorz¹du na
okres letni wprowadzone zosta³y zmiany w harmonogramie pracy ¿³obków
 przedszkoli. W placówkach przedszkolnych odby³y siê narady z udzia³em rodziców i personelu, wspólnie
zadecydowano, w jakim terminie bêdzie przerwa wakacyjna. Przedszkola
w Dziewieniszkach i Poszkach bêd¹
nieczynne od 13 czerwca do 31 sierpnia; przedszkola w Janczunach i Kolenikach od 20 czerwca do 31 sierpnia;
w Bia³ej Wace  od 1 lipca do 12 sierpnia; w Butrymañcach  od 1 lipca do
31 sierpnia; w Jaszunach  od 1 lipca
do 9 sierpnia; w Zawiszañcach  od 6
czerwca do 31lipca; solecznickie Vy.
turelis  od 1 lipca do 9 sierpnia; solecznickie Bajka  od 1 do 31 lipca.
Opr. Barbara Sosno
Fot. Andrzej Ko³osowski
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IN MEMORIAM

Kap³an naszej ziemi
Dokoñczenie ze str. 7

 Mo¿na powiedzieæ, ¿e siê wychowa³am na legendzie o ksiêdzu
pra³acie Obrembskim. Moja mama
wychowa³a siê na katechezach ksiêdza pra³ata, potem wraz z prababci¹
opowiada³y o nim. Od dzieciñstwa
s³ysza³am, jaki to wspania³y by³
ksi¹dz. Opowiada³y, ¿e wiele dobrego robi³ dla dzieci, zak³ada³ grupy
modlitewne, kó³ka ró¿añcowe. W
dzieciñstwie by³am wiêcie przekonana, ¿e ka¿dy kap³an  to Jezus

Chrystus. Dopiero jak doros³am zrozumia³am, ¿e tylko Jego zastêpuje.
Przez ostatnie 9 lat ka¿dego roku
przyje¿d¿a³am do Mejszago³y, by
otrzymaæ b³ogos³awieñstwo od ksiêdza pra³ata. Wtedy od niego dowiedzia³am siê historii turgielskiej parafii, a i mojej rodziny. Bêdê zawsze o
nim pamiêta³a w modlitwie i nadal
prosi³a go o b³ogos³awieñstwo  napisa³a wspominaj¹c p. ks. pra³ata
J. Obrembskiego Teresa Szymielewicz z Turgiel.

Czêstym gociem w pa³acyku
ks. pra³ata J. Obrembskiego w Mejszagole by³a tak¿e m³odzie¿ szkolna
ze szko³y im. P.K. Brzostowskiego i
gimnazjum im. J. niadeckiego. Ka¿de spotkanie z patriarch¹ Wileñszczyzny by³o dla uczniów nie tylko
lekcj¹ wiary, ale i historii, patriotyzmu oraz godnoci i szlachetnoci
ludzkiej. By³y to lekcje ¿ycia, które
uczniowie zapamiêtaj¹ na zawsze.
Tak samo i pamiêæ o kap³anie Wileñszczyzny bêdzie ¿y³a zawsze. Od
Turgiel do Mejszago³y, przez ca³¹
Ziemiê Wileñsk¹.
Andrzej Ko³osowski

¯ycie powiêcone szkole,
dzieciom i sprawom polskoci
22 maja spo³ecznoæ naszej szko³y oblecia³a smutna wiadomoæ
 w wieku 68 lat odesz³a do wiecznoci zas³u¿ona dla naszej szko³y
Nauczycielka i Cz³owiek  Pani Teresa Milewska z domu Borawska.

W

naszej szkole pracowa³a po
ukoñczeniu studiów, od roku
1968 a¿ do roku 2005. Najpierw jako
nauczycielka klas pocz¹tkowych, nastêpnie przez d³ugie lata wyk³ada³a jêzyk polski. Pod Jej czujnym okiem
wiele pokoleñ m³odych Polaków
uwiadomi³o sobie, kim s¹ naprawdê
i, ¿e wiêtym obowi¹zkiem ka¿dego
cz³owieka jest znaæ i pielêgnowaæ
swoj¹ mowê ojczyst¹, tradycje oraz
kulturê. Przez ca³e swe ¿ycie z ogromnym zaanga¿owaniem dzia³a³a na rzecz
szkolnictwa polskiego. Pracowa³a w
czasach niezbyt przychylnych dla
owiaty polskiej. W wydaniu powiêconym 50-leciu naszej szko³y  Szkic
monograficzny Szko³y redniej im. Elizy Orzeszkowej w Bia³ej Wace, którego wspó³autorem by³a, czytamy s³owa
pani Teresy:  Brakowa³o podrêczników
dla klas starszych, brakowa³o te¿ polskiej literatury programowej Natomiast wyobra¿enia dzieci o Polsce by³y
nik³e My, polonici, dokszta³caj¹c siê
w Polsce, mielimy mo¿liwoæ zdobyæ
literaturê piêkn¹. W taki sposób wzbogacalimy pracownie jêzyka polskiego.
O tradycjach i obyczajach mówi³o siê
ma³o. Ale niemal w ka¿dym domu by³o
miejsce wiête, gdzie znajdowa³ siê
obrazek, Biblia czy polska ksi¹¿ka. Te
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rzeczy oraz polonista pomaga³y przetrwaæ w trudnych chwilach, pomaga³y
czuæ siê tym, kim siê jest naprawdê,
pomaga³y kochaæ te miejsca, gdziemy
siê urodzili . Trud, który w³o¿y³a
w naukê i wychowanie m³odzie¿y nie
da siê zmierzyæ ¿adn¹ miar¹, bowiem
potrafi³a odkryæ w ka¿dym dziecku
ukryte zdolnoci i zami³owania. Swoj¹
postaw¹, przyk³adem ¿yciowym oraz
wiedz¹ kszta³towa³a serca, wyobranie i umys³y swych wychowanków.
Imprezy, które organizowa³a w szkole, by³y przepe³nione duchem patriotyzmu do mowy polskiej. Pod jej kierownictwem ka¿dego roku w szkole z
wielk¹ czci¹ by³y upamiêtniane tak
wa¿ne daty dla ka¿dego Polaka jak 3
maja, 11 listopada i in.
Dzisiaj ka¿dy, kto pobiera³ naukê
u p. Teresy z dum¹ i honorem przyznaje, ¿e by³o dla niego wielkim zaszczytem nale¿eæ do grona uczniów
tej Nauczycielki. Zawsze by³a Ona
pe³na dobrych pomys³ów i porad.
Zawsze odznacza³a siê konsekwencj¹,
pewnoci¹ siebie, spokojem i odwag¹
w dzia³aniu, zw³aszcza w sytuacjach
trudnych, których nigdy nie brakowa³o. W czasach, gdy wielu ludzi z
niepokojem wypowiada³o swe zdania,
Ona posiada³a g³êbok¹ wiarê w praw-

dziwoæ swych pogl¹dów. Wobec
swych uczniów dzia³a³a przyjanie i
¿yczliwie, zawsze by³a rozs¹dn¹,
zrównowa¿on¹ i cierpliw¹ osob¹. Dla
nas by³a przyjació³k¹ i dobrym doradc¹
w ka¿dej sprawie, na której w dowolnej chwili moglimy polegaæ.
Za krzewienie polskoci zosta³a
odznaczona wysok¹ nagrod¹  Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Zostanie w naszej pamiêci jako
Osoba szczera, otwarta, o nieprzeciêtnych zdolnociach literackich i bogatym dowiadczeniu ¿yciowym.
Czeæ Jej Pamiêci.
W imieniu spo³ecznoci Szko³y
redniej im. Elizy Orzeszkowej w Bia³ej Wace
Janina Gaidiene
nauczycielka jêzyka polskiego

RELIGIA
FOT. INTERNET

BIERZMOWANIE 

po¿egnanie z Kocio³em,
czy przyjañ z Duchem wiêtym?
Po ka¿dym kolejnym bierzmowaniu Koció³ powiêksza siê o oddzia³y
¿o³nierzy do zadañ specjalnych, czy o nowych dezerterów? Kim s¹ ci,
którzy jakoby wiadomie przyjmuj¹ dary Ducha wiêtego. A przecie¿ w
pe³ni chrzecijanami stajemy siê poprzez wszystkie trzy sakramenty inicjacji chrzecijañskiej: Chrztu, Eucharystii oraz Bierzmowania.

P

rzegl¹daj¹c publikacje na ró¿ne tematy religijne oraz badaj¹c pobo¿noæ ludow¹ nasuwa siê wniosek, ¿e
generalnie jest zapomnienie o Duchu
wiêtym. A wiêc na pocz¹tku poznajmy w skrócie istotê tematu. W jêzyku
biblijnym s³owo duch od s³owa ruah
poprzez pneuma i spiritus kryje w sobie element ruchu, porywu wiatru,
¿yciodajnego oddechu, dynamiki. Wyra¿enie ruah charakteryzuje nieoczekiwane uzdolnienie cz³owieka do czynów niezwyk³ych. Jako si³a wybuchowa Duch zaw³adnie cz³owiekiem i penetruje wrêcz jego wnêtrze, czytamy
o tym w Starym Testamencie. Nowy
Testament Ducha wiêtego przedstawia jako trzeci¹ Osobê Trójcy wiêtej. £ukasz akcentuje pochodzenie
¿ycia Jezusa jako dzie³o Ducha wiêtego, Marek opisuje zst¹pienie Ducha
w postaci cielesnej niby go³êbica
przy chrzcie Jezusa. Jezus rozpoczyna sw¹ dzia³alnoæ pe³en Ducha wiêtego i sam przedstawia siê s³owami z
Izajasza Proroka Duch Pañski spoczywa na Mnie, poniewa¿ Mnie namaci³. Jako Zmartwychwsta³y przyobiecuje uczniom anonsowan¹ ju¿
wczeniej asystencjê Ducha, którego
otrzymaj¹ jako moc z wysoka, a wkrótce zostan¹ ochrzczeni Duchem wiêtym. Realizacjê tej zapowiedzi zawiera relacja Zes³ania Ducha wiêtego,
które to wydarzenie co roku prze¿ywamy w tradycji chrzecijañskiej.
A jak to wygl¹da w praktyce dzisiaj? Po 10 latach przygotowania m³odzie¿y do sakramentu bierzmowania
nasuwa siê wniosek, ¿e bardzo czêsto
nie ma minimalnego rozeznania tego
sakramentu. Na pytanie, jakie znasz
modlitwy, z wyj¹tkiem Ojcze nasz oraz
Zdrowa Maryjo, nic nie mo¿e powiedzieæ.  Czy nie da³oby siê co zrobiæ
z tym bierzmowaniem mojego syna?
 pyta pewien ojciec. Chodzi o ch³o-

paka, który mówi³ w domu, ¿e wychodzi do parafii na spotkanie przed
bierzmowaniem, ale jako nigdy tam
nie dochodzi³. Teraz zak³opotany ojciec
stawia przed ksiêdzem korupcyjn¹ propozycjê i w odpowiedzi s³yszy:  Czy
naprawdê chce pan zniszczyæ swojego syna? Przecie¿ to bêdzie zwyk³e antywiadectwo. Chyba by³oby lepiej,
¿eby ch³opak przyst¹pi³ do tego sakramentu w póniejszym terminie, ni¿
mia³by do koñca ¿ycia w pamiêci niehonorowe zachowanie w³asnego ojca.
W wielu krajach europejskich wiek,
w którym m³odzie¿ jest dopuszczana
do tego sakramentu jest 16 lat, a nawet
18, natomiast na Litwie ju¿ od 14, albowiem jest to wiek, kiedy m³ody cz³owiek zaczyna rozumieæ sens swego
postêpowania, ale w praktyce czêsto tak
nie jest. G³êbia problemu po pierwsze
polega na tym, ¿e powierzchowne i nieodpowiedzialne jest podejcie rodziców
przy chrzcie swego dziecka, kiedy to
jest formalnoæ, czasami na chrzestnych zapraszane s¹ osoby, które same
w sobie nie maj¹ wiary, a nawet sakramentu bierzmowania, bez którego nie
mo¿na byæ chrzestnym. W praktyce,
niestety, czêsto stykamy siê z prób¹
ok³amania ksiêdza. Dalej nastêpuje komunia, czyli impreza w rodzinie, a jak
czêsto bez Boga. Wiêkszoæ dzieci przygotowuj¹cych siê do Pierwszej Komunii nie uczêszcza na Mszê niedzieln¹,
jest to tragedia i paradoks wiary.
Kolejny problem zwi¹zany z wiar¹
i zabobonami podczas przygotowania
do sakramentu bierzmowania, jest
brak podstawowej wiedzy. Na pytanie, czy wiesz jaki to jest grzech przeciwko Duchowi wiêtemu, który
wed³ug Pisma wiêtego nie jest nigdy odpuszczony wszystkie grzechy
mog¹ byæ odpuszczone, natomiast
grzech przeciw Duchowi wiêtemu
nigdy naucza Chrystus, nie us³ysza-

³em jeszcze, aby osoba odpowiedzia³a. A przecie¿ w dzisiejszych czasach
na Litwie ten grzech jest szeroko promowany w prasie i telewizji. Wiele
osób uznaj¹cych siê za katolików codziennie tym grzechem rozpoczyna
swój dzieñ. Mówiê tu o odrzuceniu
Ducha wiêtego poprzez wyznawanie innych duchów, mówiê o magii,
okultyzmie, horoskopach itd.
Sytuacja kryzysowa, jak¹ widzimy
w podejciu do bierzmowania, wymaga konkretnych dzia³añ. Najpierw rodzice musz¹ zrobiæ sobie porz¹dny
rachunek sumienia, odpowiadaj¹c na
pytanie: Czy my swoj¹ postaw¹ wobec Boga i Kocio³a w³asnych dzieci
nie gorszymy? Dla m³odych ludzi
Koció³ musi zacz¹æ siê jawiæ bardziej
jako wspólnota, na któr¹ równie¿ oni
maj¹ swym ¿yciem wp³yw, nili tylko
jako instytucja. I to naprawdê da siê
zrobiæ. Z praktyki widzê przyk³ady,
kiedy to poprzez katechezê i rodzinne
prze¿ywanie Eucharystii niedzielnej
nastêpuje odnowa wiary i powrót do
jednoci z Bogiem. Szkoda tylko, ¿e
to pojedyncze przypadki.
Odnosz¹c siê do sloganu, ¿e bierzmowanie w przypadku niektórych osób
to nic innego, jak oficjalne i uroczyste
po¿egnanie z Kocio³em, miem powiedzieæ, i¿ siê z tym nie zgadzam. Jak
mo¿na mówiæ, ¿e siê z Kocio³em
¿egnaj¹, skoro oni siê z nim nawet jeszcze nie zd¹¿yli przywitaæ? Bo gdyby siê
przywitali i wspólnotê Kocio³a jak sw¹
w³asn¹ matkê pokochali, to by jej za
¿adne skarby nie porzucili. Pamiêtajmy,
¿e sakramenty w nas dzia³aj¹, jeli je
przyjmujemy bêd¹c w ³asce, czyli bez
grzechu i z czyst¹ wiar¹. W przeciwnym wypadku pope³niamy kolejny ciê¿ki grzech, albowiem po prostu odrzucamy Boga. Deklaracji wiary powinna
towarzyszyæ postawa ¿yciowa.
Ks. Lic. Miros³aw Dowda
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SYLWETKA

Ratownik upadaj¹cych spó³ek
Przys³owie mówi, ¿e do tej
samej r zeki nie wchodzi siê
dwa razy. Prawdopodobnie nie
wró¿y to nic dobrego. Prezes
spó³ki rolnej Butrymañce
Wojciech Szy³ka bez wahania
dokona³ tego kroku w 1994
roku, kiedy delegacja pracowników kierowanego niegdy
przez niego przedsiêbiorstwa
poprosi³a o objêcie kierownictwa zespo³em.

PRZES¥DZONY WYBÓR
Weteran rejonowego rolnictwa
zwi¹zany jest z rol¹ od dzieciñstwa.
Przyk³adem sumiennej pracy s³u¿yli
mu rodzice  ojciec Antoni i mama
Jadwiga. Dla ch³opaka z Purwian studia rolne wydawa³y siê zatem bardzo
logiczne i presti¿owe. Po ukoñczeniu
Kolenickiej szko³y redniej m³ody
absolwent Wojciech Szy³ka dosta³ siê
na zaoczny wydzia³ agronomii Akademii Rolniczej w Kownie.
 Wówczas, mo¿na powiedzieæ,
nie chodzi³ mi ¿aden inny pomys³ po
g³owie, a po za tym nie by³o specjalnie
z kim siê poradziæ. Wybra³em studia
rolnicze i razem z dwójk¹ kolegów wybra³em siê do Kowna. Uczelnia by³a dla
nas w pewnym stopniu bliska i znana,
bowiem studiowa³o tam sporo naszych ziomków, co by³o nie bez znaczenia  wspomina rozmówca.
Przez ca³y czas studiów naukê
³¹czy³ z prac¹ w sowchozie Wersoka, gdzie przeszed³ niemal wszystkie szczeble kierownicze  od brygadzisty do agronoma.

BUTRYMAÑCE PO RAZ I
Wykszta³conego, pracowitego i
odpowiedzialnego m³odego specjalistê zauwa¿y³o ówczesne kierownictwo rejonu. W 1975 roku, rok po zdobyciu dyplomu, pan Wojciech zosta³
mianowany dyrektorem butrymañskiego ko³chozu. W socjalistycznym
wycigu przodowników butrymañski ko³choz wówczas znajdowa³ siê
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daleko, daleko w ogonie listy. Dlaczego tak siê dzia³o, m³ody dyrektor
zorientowa³ siê bardzo szybko. W
ko³chozie panowa³ niesamowity ba³agan, niechlujny stosunek do pracy
i niemal powszechne pijañstwo.
Wszystko to doprowadzi³o do tego,
¿e ko³choz nie tylko ton¹³ w d³ugach,
lecz ju¿ na pocz¹tku zimy brakowa³o karmy dla byd³a i innych podstawowych rzeczy!
 Trzeba pamiêtaæ, ¿e pracownicy zawsze bior¹ przyk³ad z kierownictwa. Je¿eli ono pozwala sobie zacz¹æ dzieñ pracy od leczenia bólu g³owy trunkiem procentowym, to nie ma
co siê ³udziæ, ¿e pracownicy nie
przejm¹ od swoich szefów takiego
trybu ¿ycia i pracy. Dlatego moim
pierwszym zadaniem na nowej posadzie by³o wci¹gniêcie ludzi do pracy
za pomoc¹ w³asnego przyk³adu 
przyznaje W. Szy³ka.
Pierwsza zima by³a szczególnie
trudna dla m³odego dyrektora. Trzeba by³o nie tylko szukaæ i nabywaæ
karmê dla byd³a, ale i zmobilizowaæ
ludzi do rzetelnej pracy. Przecie¿
wiosn¹ zaczyna³ siê siew i to od jego
jakoci zale¿a³o, w jakim stanie ko³choz powita nastêpn¹ zimê. Przyk³ad
przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych
specjalistów ko³chozu sprawi³, ¿e ludzie uwierzyli w to, ¿e mo¿e i powinno byæ inaczej, byæ lepiej.
 Razem z kolegami z zarz¹du ko³chozu nie wstydzilimy siê wzi¹æ w
rêce wid³y i pracowaæ przy sianie,

skoro jego zebraniu z ³¹k na czas zagra¿a³ deszcz. Nasza determinacja i
stosunek do pracy przekaza³a siê podw³adnym i ju¿ po roku pobytu w Butrymañcach ko³choz zacz¹³ pracowaæ
rentownie i przynosiæ powa¿ne zyski
 zaznacza pan Wojciech.

DA£ SIÊ NAMÓWIÆ
Po trzynastu latach pracy w Butrymañcach, powszechnie szanowany specjalista, zosta³ skierowany
przez w³adze rejonowe do kierowania ko³chozem Soleczniki, który nie
by³ przyk³adem ko³chozu  przodownika. W ostatnich latach panowania
ustroju sowieckiego kierowanie
przedsiêbiorstwem rolnym by³o nie
lada sztuk¹. Kres nast¹pi³ po odzyskaniu niepodleg³oci przez Litwê. Zmianom ustrojowym towarzyszy³a powszechna prywatyzacja, w tym sektora rolniczego. Mo¿liwoæ realizacji
swojej wiedzy i dowiadczenia zawodowego pan Wojciech znalaz³ w s³u¿bie konsultacji rolnych.
 Po odzyskaniu przez Litwê niepodleg³oci i upadku ko³chozów pracowa³em przez kilka lat w s³u¿bie
konsultacji rolnych w Solecznikach.
Pewnego dnia przyjechali do mnie
pracownicy butrymañskiej spó³ki rolnej i poprosili obj¹æ posadê prezesa.
Bez d³ugich namys³ów zgodzi³em siê
i wróci³em do przedsiêbiorstwa, którym kierowa³em w latach 19751988
 mówi pan Wojciech.

SYLWETKA
Tak W. Szy³ka powróci³ do Butrymañc, czyli po raz drugi wszed³ do
swojej przys³owiowej rzeki.

BUTRYMAÑCE PO RAZ II
Podobnie jak za pierwszym podejciem, stan by³ego ko³chozu, a obecnie spó³ki, by³ op³akany. Jak i w latach 70. na koncie bankowym nie by³o
ani grosza. Pan Wojciech poszed³
znan¹ i wytorowan¹ przed laty drog¹.
 To by³ pierwszy i jedyny raz za
ostatnie 17 lat, kiedy konto bankowe
spó³ki i spichlerze wieci³y pustkami.
Wystarczy³o jednego roku, by spó³ka
odzyska³a p³ynnoæ finansow¹ i by³a
w stanie zniwelowaæ zad³u¿enie p³acy zarobkowej wobec pracowników
 podkrela W. Szy³ka.
Obecnie spó³ka rolna Butrymañce uprawia prawie 900 hektary gruntów, hoduje spore pog³owie byd³a
miêsnego. Zatrudniaj¹ce 34 pracowników przedsiêbiorstwo staæ na inwestycje w rozwój gospodarstwa. W
ostatnich latach nabyto niema³o drogiego zachodniego sprzêtu rolniczego  traktorów i kombajnów. Co warto odnotowaæ, bez zaci¹gania kredytów bankowych. Pan Wojciech nie
lubi obci¹¿aæ nimi spó³kê.
 Przez siedemnacie lat tylko inwestowalimy w rozwój naszej spó³ki rolnej. Akcjonariusze, których jest
obecnie 21, nie otrzymali ani centa z
tytu³u dywidendy. W tym roku mylimy dokonaæ tej sztuki. Sytuacja finansowa spó³ki jest pewna i staæ nas
na to  podkrela prezes.

CZTERY KADENCJE
W RADZIE
Funkcje kierownika przedsiêbiorstwa W. Szy³ka ju¿ drugie dziesiêciolecie ³¹czy z pe³nieniem obowi¹zków
spo³ecznych i obywatelskich. W skali
butrymañskiej gminy wspiera wszyst-

nicy. Wszystko to by³o i jest w gestii
struktur rz¹dowych. Jaskrawym
przyk³adem tego mo¿e byæ reforma
rolna i zwrot ziemi, na które samorz¹dy nie mia³y ¿adnego wp³ywu. Kiedy tym zajmowa³y siê zlikwidowane
niedawno powiaty, teraz resort rolnictwa. Jedynym realnym sposobem
okazania pomocy farmerom jest stosowanie wobec nich ulg podatkowych przy dzier¿awie ziemi pañstwowej  stwierdza pan Wojciech.

ZNALEÆ NASTÊPCÊ

kie lokalne inicjatywy spo³eczne, w
skali rejonu od 1995 roku pracuje w
Radzie samorz¹du. W trakcie pierwszej kadencji kierowa³ komitetem
prawniczym Rady, w kolejnych kadencjach i do dzi przewodniczy komitetowi ds. rozwoju wsi i ochrony
rodowiska naturalnego. Dla cz³owieka, który ca³e swoje ¿ycie zwi¹za³ z
rolnictwem, ten komitet jest i odpowiedni, i bliski.
 Nasze ustawodawstwo, niestety, nie daje radom samorz¹dowym
podstaw prawnych do regulowania
problemów, z którymi borykaj¹ siê rol-

Pomimo osi¹gniêcia wieku emerytalnego, pan Wojciech jeszcze nie
myli o ca³kowitym odejciu na spoczynek. Kierowan¹ przez siebie spó³kê niczym statek wyprowadzi³ na
wielk¹ wodê i chce przekazaæ ster
kapitana w dobre i pracowite rêce. W
tej roli widzia³ swego syna Gediminasa, którego przed dwoma laty zabra³
mu okrutny los. Drugi syn Waldemar
jest budowniczym i nie wykazuje zainteresowania rolnictwem.
 Ile jeszcze popracujê w rolnictwie trudno mnie teraz powiedzieæ, z ca³¹ pewnoci¹ bêdzie to
moja ostatnia kadencja w Radzie
samorz¹dowej. Dorastaj¹ nam z
ma³¿onk¹ Ast¹ wnuki  Rimantas i
Lina. Chcemy mieæ wiêcej czasu
dla nich i dla siebie. Ca³e ¿ycie jestem pracoholikiem, nadszed³ czas,
by wiêcej czasu spêdzaæ z rodzin¹,
 powiedzia³ pan Wojciech.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
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ZPL
Dzia³alnoæ spo³eczna jest wa¿nym czynnikiem w budowaniu wspólnoty lokalnej. Ko³o ZPL przy gminie Turgiele
jest w³anie takim budowniczym, zespalaj¹cym spo³ecznoæ
w dzia³aniu na rzecz polskoci, tradycji i przysz³oci.

¯yæ i trwaæ

Prezes W. Jurgielewicz zapowiada dobr¹ zabawê na Zieln¹

W

ojciech Jurgielewicz, starosta
gminy Turgiele, oraz niezmienny prezes ko³a by³ u róde³. Dzieli siê
wspomnieniami tak, jakby ko³o powsta³o wczoraj.  Dok³adnie pamiêtam
ten dzieñ. 24 padziernika 1988. Na fali
odrodzenia za³o¿ylimy lokalny oddzia³
Stowarzyszenia Spo³eczno  Kulturalnego Polaków na Litwie, które dzia³a³o ponad rok, a¿ p³ynnie przekszta³ci³o
siê w ko³o zwi¹zku. Pierwsi cz³onkowie gromadzili siê przy szkole  mówi
pan Wojciech.  By³o nas dok³adnie 62
osoby  ogromna si³a, zw³aszcza, ¿e
by³y to czasy nacechowane szczególn¹
atmosfer¹ wolnoci i chêci dzia³ania.
Trzon ko³a stanowili nauczyciele i pracownicy owiaty, nic wiêc dziwnego,
¿e naszym priorytetem by³o odrodzenie polskiego szkolnictwa.
Prezes wspomina, ¿e polska szko³a w Turgielach nie cieszy³a siê popularnoci¹. Niestety da³y siê we znaki
lata sowietyzacji. Nale¿a³o wiêc
pobiæ konkurencjê rosyjskiej szko³y i przekonaæ mieszkañców do tego,
¿e polskie dziecko powinno byæ w
polskiej. Dziêki determinacji spo³eczników proces rusyfikacji da³o siê odwróciæ  szkolnictwo polskie zdecydowanie siê wzmacnia³o i po paru latach twardo sta³o na nogach.
Powoli do dzia³alnoci spo³ecznej
co raz wiêkszego przekonania nabie-
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rali miejscowi rolnicy, przedstawiciele
innych zawodów. Niestrudzenie kreowali to, co wydawa³o siê im najbardziej istotne  prawo Polaków do samostanowienia. Ogromne znaczenie
w tamtych czasach w zwi¹zku z tym
mia³o odrodzenie tradycji narodowych, religijnych i lokalnej kultury. Co
prawda ka¿da rodzina, wbrew ustrojowi, pielêgnowa³a wiêta religijne,
jednak spotkania publiczne, przypuæmy na op³atku w szkole, b¹d gminie, mia³y ogromne znaczenie. 
Chcielimy uwiadomiæ mieszkañcom, ¿e czasy, gdy Wigiliê spo¿ywano za szczelnie zamkniêtymi drzwiami i zas³oniêtymi oknami, minê³y na
zawsze  kontynuuje Wojciech Jurgielewicz.  Na pocz¹tku naszej dzia³alnoci zaczê³y powstawaæ zespo³y
artystyczne. Wizytówk¹ Turgiel jest
oczywicie Turgielanka. Bez przesady twierdzê, ¿e podstaw¹ do zaistnienia zespo³u by³o nasze ko³o.
Z biegiem czasu spo³ecznicy nawi¹zali kontakt z Macierz¹. Spraw¹
najwa¿niejsz¹ wówczas, zreszt¹ dzisiaj równie¿, by³a wspó³praca na rzecz
m³odzie¿y. Wymiana m³odych daje
maksymalny efekt w wychowaniu
kolejnego pokolenia spo³eczników.
Bliski kontakt z Polsk¹ ko³o utrzymuje poprzez wieloletni¹ wspó³pracê z
gmin¹ Szemut nieopodal Gdañska,

gmin¹ Tu³owice w województwie
opolskim, gmin¹ Zachodni¹ w Warszawie. Spo³ecznicy z Turgiel ceni¹
sobie równie¿ dorane kontakty z
wieloma innymi gminami.
Prezes Jurgielewicz twierdzi, ¿e
równie wa¿na jest wspó³praca kó³ w
rejonie. Jego zdaniem nie mo¿e tu byæ
rywalizacji, jedynie absolutne zrozumienie i wspieranie siê nawzajem.
Ogromnie docenia wspó³pracê z kierownictwem rejonowego oddzia³u
ZPL, która owocuje nowymi dokonaniami. Doskona³ym przyk³adem takiej wspó³pracy jest tradycyjna turgielska Zielna.  Jest to najwa¿niejsze
lokalne wiêto. Ka¿dego roku odbywa siê 15 sierpnia. Cieszy, ¿e fama o
nim rozesz³a siê po ca³ej Wileñszczynie i z ka¿dym rokiem przybywa nam
goci  mówi prezes.  W³anie teraz
jestemy w trakcie przygotowania
festynu, który w tym roku bêdzie
wyj¹tkowy, poniewa¿ 14 sierpnia bêdziemy obchodziæ 500. lat za³o¿enia
naszej parafii. Korzystaj¹c z okazji
zapraszam wszystkich mieszkañców
rejonu do udzia³u w tych imprezach.
Poproszony o to, by wymieni³ nazwiska osób, które najbardziej aktywnie dzia³aj¹ w kole, prezes Jurgielewicz zdecydowanie odmówi³. Jego
zdaniem wszyscy s¹ jednakowo zas³u¿eni i godni, by nazwiska ukaza³y
siê na ³amach miesiêcznika.  Z uwagi na to, ¿e aktualnie w kole dzia³a
ponad trzydziestu cz³onków, zamieszczenie ca³ej listy by³oby bardzo k³opotliwe  ¿artuje, jednak po chwili
namys³u i ze smutkiem wymienia Jana
Wierciñskiego.  Wiosn¹ tego roku
odszed³ od nas. By³ osob¹ oddan¹,
zdeterminowan¹, prawdziwym przyk³adem Polaka  patrioty. Zawsze bêdziemy o nim pamiêtaæ  dodaje.
Wojciech Jurgielewicz wcale siê nie
martwi z tego powodu, ¿e liczba cz³onków ko³a od czasów za³o¿enia zmniejszy³a siê prawie o po³owê. Jego zdaniem ka¿dy Polak pozostanie Polakiem,
niezale¿nie od tego, czy posiada legitymacjê, czy nie.  Polskoæ, powrót do
której zapocz¹tkowalimy pod koniec
lat osiemdziesi¹tych, zdo³alimy utrwaliæ. Nie mamy dzisiaj ³atwo, ale posiadamy wizjê i plany na przysz³oæ  ¿yæ
i trwaæ w tym, co ¿emy dla siebie odzyskali i odrodzili  mówi pan prezes.
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. Andrzej Ko³osowski

ZPL

To dla Was nale¿¹ siê s³owa uznania i burzliwe oklaski  mówi³ entuzjastycznie
witany przez licznie zgromadzonych cz³onków ZPL i AWPL, prezes rejonowego oddzia³u
Zwi¹zku Polaków na Litwie, mer Zdzis³aw Palewicz.
4 czerwca we wsi Bieliszki w
gminie su¿añskiej, nad jeziorem
Owie, odby³a siê impreza powyborcza AWPL. Zabawê jak przysta³o,
poprzedzi³a msza polowa, koncelebrowana przez ksiê¿y z ró¿nych zak¹tków Wileñszczyzny. Oprawê muzyczn¹ mszy nada³ zespó³ Solczanie. Po nabo¿eñstwie g³os zabra³ lider polskiej partii Waldemar Tomaszewski. Aby podkreliæ wspólny
sukces wyborczy ró¿nych narodowoci, zjednoczonych na licie,
przemawia³ w czterech jêzykach:
polskim, litewskim, rosyjskim i bia³oruskim. Dziêkowa³ wszystkim,
którzy przyczynili siê do sukcesu,
czêsto kosztem w³asnego czasu i
zdrowia. Udowodnilimy, ¿e w potrzebie potrafimy siê zjednoczyæ i
sprostaæ wielu trudnociom  
mówi³. W trakcie krótkiej czêci oficjalnej, która mia³a zainaugurowaæ
zabawê, g³os zabrali równie¿ pose³
na Sejm RP, prezes Stowarzyszenia
Wspólnota Polska Longin Komo³owski, ambasador RP w Wilnie Janusz Skolimowski, konsul FR w
K³ajpedzie Aleksander Mamajew,
przewodnicz¹ca Aliansu Rosjan Ta-

mara £ochankina oraz dyrektorka
Wspólnoty Jêzyka Bia³oruskiego na
Wileñszczynie im. Franciszka Skoryny Maryja Matusewicz. Przemawiaj¹cy gratulowali sukcesu i podziwiali determinacjê we wspólnym d¹¿eniu do celu.
Na imprezê powyborcz¹ zaproszono 4,5 tys. osób. Szacuje siê, ¿e
w Bieliszkach tego dnia bawi³o siê
blisko 3 tys., w tym liczne delegacje
z solecznickiego. Podbudowani b³ogos³awieñstwem ksiê¿y, komplementami dostojnych goci, wietnym humorem i wspania³¹ pogod¹ zgromadzeni zaczêli siê bawiæ w stylu dla
ka¿dego, co dobrego. To tu, to tam
s³ychaæ by³o piosenkê biesiadn¹,
brzmienie gitary, b¹d odg³osy improwizowanej kapeli ludowej. W powietrzu unosi³ siê zapach pieczonych
szasz³yków, kie³basek i innych specja³ów naszej tradycyjnej kuchni.
Wszystko to konsumowa³o siê z
przyjemnoci¹. Ca³y teren rozbrzmiewa³ polsk¹ mow¹, miechem, toastami. Soleczniki, Turgiele, Taboryszki, Jaszuny, Gierwiszki i przedstawiciele innych gmin rejonu zachêcali siê
wzajemnie do zabawy. Tego czerw-

cowego dnia nie rozmawiano na powa¿ne tematy. Po dobrej pracy zafundowano sobie dobry relaks, w
dobrym towarzystwie. Zreszt¹ i praca, i relaks jest sztuk¹ dobrze opanowan¹ przez Polaków z Wileñszczyzny. Rozochoceni zabaw¹ gocie
nie potrzebowali wodzireja. Bez obawy przed pal¹cym s³oñcem na murawie pojawia³y siê tañcz¹ce pary. Dla
tañcz¹cych przygrywa³ zespó³
Wiza z Podbrodzia. Wielkie brawa
towarzyszy³y Wiktorowi Dulko 
wietnemu wykonawcy poezji piewanej. Ogromn¹ popularnoci¹ cieszy³a siê loteria, poniewa¿ szczêliwy los w nagrodê otrzymywa³ lot
balonem. Chêtni och³ody udawali siê
na brzeg jeziora, ale tylko po to, by
podziwiaæ ten malowniczy zak¹tek,
poniewa¿ k¹piel ze wzglêdów bezpieczeñstwa zosta³a przez organizatorów zakazana.
wiêto powyborcze by³o bardzo
udane, zreszt¹ jak wszystkie inne
tego rodzaju imprezy  organizowane z trosk¹ i sympati¹ do zapraszanych goci.
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Fot. Andrzej Ko³osowski
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ROZMAITOCI

Zaproszenie

22 czerwca o godzinie 17.00 przed budynkiem Centrum Kultury w Solecznikach zainicjowano letni cykl
pokazów filmowych. Projekt o nazwie Letnie kino w
Solecznikach jest pierwszym tego rodzaju przedsiêwziêciem w naszym rejonie. Filmy produkcji litewskiej, polskiej, francuskiej, rosyjskiej, holenderskiej, w³oskiej czy
koreañskiej bêdzie mo¿na ogl¹daæ nie tylko w Centrum
Kultury, ale równie¿ pod otwartym niebem. Do projektu
w³¹czono równie¿ miejscowoæ Jaszuny, gdzie pokazy
odbêd¹ siê przy pa³acu Baliñskich oraz Ejszyszki, Janczuny, Podborze, Bia³¹ Wakê, Turgiele i wiele innych.
 Cieszê siê bardzo, ¿e taka impreza odbywa siê w
naszym rejonie. Jest to szansa na ciekawe spêdzenie
czasu nie tylko dla m³odzie¿y, ale równie¿ dla doros³ych, a przede wszystkim bêdzie to dobra zabawa dla
dzieci. Dziêkujê organizatorom i ¿yczê mi³ych wra¿eñ
 powiedzia³ Boles³aw Daszkiewicz, dyrektor Administracji Samorz¹du Rejonu Solecznickiego.
Na otwarcie oprócz w³adz rejonu przybyli aktorzy i
re¿yserzy, miêdzy innymi gwiazda litewskiego kina Va.
iva Mainelyte, aktor i re¿yser Adolfas Veèerskis.
 Jestem bardzo szczêliwa, ¿e takie przedsiêwziêcie zosta³o zorganizowane. Gdy siêgam pamiêci¹ wstecz
przypominam, ¿e takich filmowych festiwali by³o bardzo wiele. Cieszê siê, ¿e tak piêkna impreza siê odradza
.
 mówi³a Vaiva Mainelyte.  Podczas takich festiwali
najciekawsze s¹ zawsze spotkania z wami, drodzy widzowie, chocia¿ trwa to zazwyczaj zaledwie kilkadziesi¹t minut  doda³a.

do

kina

Otwarcie festiwalu uwietni³ wystêp orkiestry dêtej Solecznickiej Szko³y Sztuk Piêknych im. Stanis³awa Moniuszki
pod batut¹ Rimantasa Rutkauskasa

W czasie trwania projektu zostanie wywietlonych ponad 50 ró¿nego rodzaju filmów dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. W programie znajdziemy filmy animowane, fabularne. Pojawi siê równie¿ kilka re¿yserskich debiutów oraz
krótkometra¿owych filmów dla dzieci i doros³ych.
Pierwszy dzieñ festiwalu zgromadzi³ du¿¹ liczbê widzów.
Szczególnym zainteresowaniem wród najm³odszych cieszy³a siê bajka francuskiej produkcji pod tytu³em Kot w
butach. O 20.00 widzowie mogli obejrzeæ film polskiego
re¿ysera Jacka Borcucha pt. Wszystko, co kocham, za
o 22.00 odby³ siê seans pod otwartym niebem litewskiego
filmu Narzeczona diab³a (Velnio nuotaka).
Pokazy s¹ bezp³atne i otwarte dla ka¿dego.
Wiêcej informacji na www.salcininkaikultura.lt
Katarzyna Biersztañska
Fot. autorka
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