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Oddajemy w Wasze ręce szósty i zarazem ostatni numer „Solecznik” w 

tym roku. A co znajdziecie w środku? O tym, co było ważne dla rejonu 
solecznickiego, dla miejscowej społeczności polskiej w 2017 roku, opowiada 
mer rejonu, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na 
Litwie Zdzisław Palewicz. Mówi też, czego oczekuje od roku nadchodzącego i 
co robi w wolnych chwilach. 

Tradycyjnie w Mikołajki na placu przed urzędem samorządu w Solecznikach 
zabłysła choinka. To chyba druga po Dniu Dziecka impreza w rejonie, kiedy w 
jednym miejscu możemy spotkać tyle pięknych buziek najmłodszych mieszkań-
ców naszego rejonu z oczami pełnymi oczekiwania na cud.

W tym miesiącu 70. urodziny obchodziła Danuta Mołoczko, którą znamy 
raczej przez pryzmat jej słynnej siostry – malarki Anny Krepsztul. A przecież 
pani Danuta jako nauczycielka wychowała kilka pokoleń turgielan, pisze wier-
sze, jest niezwykle ciepłą i ciekawą osobą. Na łamach miesięcznika przybliżymy 
sylwetkę Danuty Mołoczko, która zawsze tak serdecznie wita przybyszy w 
muzeum swojej siostry.

W tym numerze też o innej ciekawej osobowości naszego rejonu, człowieku – orkiestrze (prawie w dosłownym 
znaczeniu) Zbigniewie Siemienowiczu, który dzieli się swoją receptą na realizację pomysłów i zdradza plany na 
przyszłość.

Nie sposób było nie zauważyć w tym roku wzrostu liczby realizowanych w rejonie projektów z zakresu zdrowego 
trybu życia. Działo się to przede wszystkim dzięki pracy powołanego przez samorząd Biura Zdrowia Publicznego 
Samorządu Rejonu Solecznickiego. Od dwóch lat działająca organizacja może pochwalić się całym szeregiem 
imprez, a co już mówić o liście zasług placówki z 80-letnim stażem! O tym na str. 8 w reportażu o Jubileuszu 
Czużekompskiej Szkoły Podstawowej.

Nie mogło w świątecznym numerze zabraknąć części… świątecznej. Na przykładzie młodej rodziny prezentu-
jemy proces przygotowania do najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia. 

I już tak na zakończenie wstępu chcielibyśmy Państwu życzyć, aby ten świąteczny czas upłynął Wam w spo-
koju, radości i wzajemnym szacunku. Niech wszystkie spory odejdą w zapomnienie, a w pamięci pozostaną dobre 
wspomnienia. I niech dadzą wiarę w to, że kolejny rok będzie jeszcze lepszy niż ten mijający. No i niech Aniołek 
o Was nie zapomni, układając pod choinką stosy prezentów.

       W imieniu redakcji „Solecznik”
Irena Kołosowska

Dla samorządu rejonu solecznic-
kiego mijający rok był lepszy czy 
gorszy od poprzednich?

Na pewno nie był to rok gorszy od 
innych. Dobry z perspektywy wykona-
nych planów i zadań samorządowych, 
gdyż zrealizowaliśmy wiele wcześniej 
rozpoczętych projektów, jak również roz-
poczęliśmy nowe. Był to okres spokojnej 
i merytorycznej pracy samorządu rejonu. 

Jakie inne inwestycje udało się 
zrealizować w tym roku?

Z większych projektów należa-
łoby wymienić renowację Centrum 
Kultury w Solecznikach, dzięki której 
mamy nie tylko estetyczny wizerunek 
budynku, ale schludne i ciepłe po-
mieszczenia, gdzie możemy mile spę-
dzić czas z kulturą. W ciągu tego roku 
na listę odremontowanych placówek 
oświatowych wpisaliśmy kolejne 
obiekty – to Żłobek – Przedszkole w 
Dziewieniszkach, Szkołę Podstawową 
w Czużekompiach, bursę Gimnazjum 
im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, 
Gimnazjum „Šilo“ w Białej Wace. 
Ostatni obiekt jest szczególnie ważny, 
gdyż wymagał dużych nakładów pie-

Współpraca buduje
Wywiad z merem rejonu solecznickiego, prezesem Solecznickiego Od-
działu Rejonowego Związku Polaków na Litwie Zdzisławem Palewiczem

niężnych, które samorządowi w końcu 
udało się zdobyć i dzięki czemu mamy 
pełnie zmodernizowane budynek i po-
mieszczenia. Odremontowaliśmy sale 
imprez w Butrymańcach i Poszkach, 
wagi historycznej można nadać rozpo-
częciu plac remontowych Sali Imprez 
w Turgielach. Cieszymy się z budo-
wy placu sportowego w Dziewienisz-
kach. Dołożyliśmy wiele starań w celu 
poprawienia infrastruktury w każdej 
gminie. Do ważnych inwestycji można 
odnieść remont ulicy Nowej w Jaszu-
nach, ul. Mickiewicza w Solecznikach, 
zaasfaltowaliśmy drogę do Dajnowy, 
rozpoczęliśmy prace w Gudełkach i 
Nowokiemiu, pracujemy nad oczysz-
czalniami ścieków w Białej Wace i 
Jaszunach. Ruszył też trzeci etap pro-
jektu renowacji pałacu w Jaszunach.

Co uznaje Pan jako prezes Od-
działu ZPL za największy sukces 
tego roku dla społeczności pol-
skiej rejonu?

Cieszę się, że również w tym roku 
dołożyliśmy się do ocalenia miejsc 
pamięci narodowej w naszym rejonie 
– uporządkowaliśmy cmentarz rodzi-
ny Wędziagolskich w Zawiszańcach, 

odnowiliśmy pamiątkowe krzyże żoł-
nierzom Armii Krajowej w Puszczy 
Rudnickiej i Sangieliszkach. W dużej 
mierze zawdzięczamy to naszym wier-
nym przyjaciołom i partnerom – Sto-
warzyszeniu „Wspólnota Polska”, Fun-
dacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, 
Stowarzyszeniu „Odra – Niemen”, 
starostwom Powiatu Warszawski Za-
chodni, Powiatu Łomżyńskiego, Cheł-
mińskiego, Gminy Tarnowo Podgórne 
i innym, którzy pomagają zarówno w 
remontach placówek oświatowych, jak 
też dokładają starań w organizacji ko-
lonii dla dzieci czy już wspomnianych 
odnowach miejsc pamięci narodowej. 
Chciałbym też zaznaczyć, że sukcesem 
jest każda wykonana praca, polepsza-
jąca nasz stan bycia, wpływająca na 
polepszenie wizerunku rejonu, a jedno-
cześnie jednocząca naszą społeczność i 
motywująca ją do dalszej działalności.  Współpraca buduje ..................................................................................................................... 3
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Na jakich projektach zamierza 
się skupić rejon w nowym roku?

Będzie to przede wszystkim kontynu-
acja wcześniej rozpoczętych projektów. 
Jest to duży projekt dotyczący urządzenia 
infrastruktury dzielnicy w Solecznikach 
w ramach którego zostaną wybudowane 
chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe, 
urządzone placyki zabaw, oświetlenie. 
W przyszłym roku uporządkujemy 
też teren nad stawem w Solecznikach, 
urządzając tam strefę rekreacyjną. Tak 
samo zostanie uporządkowany teren 
przy dworku w Wilkiszkach, nowe życie 
tchnie w budynku byłej szkoły „Viltis” 
w Ejszyszkach, gdzie zostanie urządzo-
ne centrum kulturalne. Mamy też plany 
budowy placyków sportowych w kilku 
miejscowościach oraz realizację innych 
drobnych projektów. Do zakończenia ka-
dencji jest jeszcze rok, chcę aby wszyst-
ko, co obiecaliśmy zostało wykonane. 

Czy odczuwa Pan spełnianie się 
w służbowych przedsięwzięciach 
w sensie osobistych i zespoło-
wych działań?

Jednoznacznie. To daje mi ogromną 
satysfakcję i motywuje do dalszej pracy. 
Kondycja i dobrostan rejonu jest zasługą 
zespołów ludzkich, organizacji, samych 
mieszkańców. Tylko odpowiednie rela-
cje między nami pozwalają skutecznie 
realizować najtrudniejsze zadania. Cały 
czas czuje niedosyt – chce się zrobić 
więcej, lepiej. Zależy mi bardzo, aby w 
tym rejonie wszyscy żylibyśmy godnie.

Czy obok pracy jako zarządcy 
jednostką samorządu terytorial-
nego, ma Pan czas, chęć i siłę 
na swoje hobby?

W roli mera czuję przede wszyst-
kim odpowiedzialność za cały rejon i 
realizację wytyczonych zadań. Mer ma 
bardzo dużo obowiązków, które przypi-
sane są ustawowo. Ale są też obowiązki 
niewynikające z przepisów, takie jak 
udział w ważnych wydarzeniach, or-
ganizowaniu uroczystości, spotkań, 
etc. Pochłania to bardzo dużo czasu i 
energii. Tymczasem bardzo sobie ce-
nię spotkania z ludźmi, kiedy możemy 
porozmawiać i o osiągnięciach, i o pro-

W mikołajkowy wieczór na pla-
cu przed samorządem w Solecz-
nikach mer rejonu Zdzisław Pa-
lewicz włączył iluminację cho-
inki. Wydarzenie przyciągnęło 
rzesze małych i dużych solczan, 
gości miasta.

– Tradycją już stało się, że Mi-
kołajki to początek oczekiwania na 
Święta Bożego Narodzenia w pięk-
nej atmosferze iluminowanych ulic 
naszego miasta. Cieszę się bardzo, 
że dziś możemy wspólnie zapalić 
światełka na choince. Jednocześnie 
przygotowaliśmy świąteczne de-
koracje na ulicach. Chcemy, żeby 
dzięki temu w Solecznikach można 
było poczuć klimat Świąt Bożego 
Narodzenia. Adwent, to czas powa-
gi i skupienia. Życzę, aby w tych 
dniach towarzyszyły wam spokój 
i dobro. Dobrego oczekiwania na 
Święta! – powiedział mer rejonu 
Zdzisław Palewicz.

Ale zanim doszło do włączenia 
iluminacji zebranych na placu cze-
kało przedstawienie o tym, jak nie 
wszyscy cieszą się ze świąt i próbu-
ją przeszkodzić tej radości innym. 

Zabłysnęła choinka 
na placu w Solecznikach

blemach. Jednocześnie życie nie byłoby 
możliwe bez odpoczynku. Staram się 
znaleźć czas na spacer, sport, dobrą 
książkę. Ostatnio bardzo polubiłem 
poezję, interesują mnie też książki o 
tematyce historycznej. Co czytam te-
raz? „Sowieci” i „Żydzi” Zychowicza.

Jakie jest największe życze-
nie Pana Mera na Nowy Rok?

Sobie i innym życzyłbym przede 
wszystkim spokoju i stabilności. Żeby każ-
dy miał to, czego oczekuje. Życzyłbym, 
aby ludzie mieli więcej powodów do ra-
dości. I żeby chcieli pomagać innym. Bo 
tak naprawdę dużą radość sprawia właśnie 
pomoc drugiemu człowiekowi. Mieszkań-
com rejonu życzę, aby czuli się bezpiecznie, 
aby żyli w coraz lepszych warunkach, aby 
mieli możliwość pracy dla zapewnienia 
bytu swojej rodzinie. Życzę nam wszystkim 
zrozumienia i dobrej współpracy, bo to co 
wspólnie uda się zrobić pozostanie jako 
trwałe dobro naszego rejonu.

Dziękuję za rozmowę.
Irena Kołosowska

Nie znoszący świąt zielony stwór o 
imieniu Grinch postanawia przebrać 
się za Świętego Mikołaja i ukraść 
mieszkańcom miasteczka prezenty, 
by w ten sposób zepsuć im święta. 
Kradzież prezentów początkowo 
idzie mu gładko, lecz po jakimś cza-
sie zaczyna mieć wyrzuty sumienia, 
oddaje ludziom prezenty i postana-
wia razem z nimi spędzić te święta. 

Zaraz na scenie pojawia się praw-
dziwy Święty Mikołaj ze swoimi ma-
łymi pomocnikami - krasnaludkami i 
innymi baśniowymi postaciami. Wszy-
scy razem pod przewodnictwem mera 
rejonu dokonują najbardziej oczekiwa-
nego momentu – zapalenia iluminacji 
na choince. Piękna zielona pani mieni 
się bombkami, gwiazdkami, wężykami. 
Choinka zabłysnęła, a niebo rozjaśniły 
malownicze fajerwerki!!

Była także słodka niespodzianka dla 
dzieci. Tradycyjnie łakocie rozdawał 
Mikołaj i jego pomocnicy.

Dodatkową atrakcją imprezy stano-
wiły występy zespołów „Art of Music” 
i „Smile”.

Irena Kołosowska
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Biuro Zdrowia Publicznego Samo-
rządu Rejonu Solecznickiego zo-

stało założone 6 stycznia 2016 roku. 
Siedziba tej instytucji rozlokowała się 
w budynku szpitala solecznickiego. 

– Wcześniej biura zdrowia publicz-
nego istniały na Litwie tylko w samo-
rządach wielkich miast. Na szczęście, 
Rząd RL w roku ubiegłym znalazł też 
finansowanie dla tzw. „małych samo-
rządów”. W gronie szczęściarzy okazał 
się również rejon solecznicki – Rada 
samorządu przyjęła decyzję o powoła-
niu naszej instytucji. Badania specjali-
styczne dobitnie świadczą, że promo-
wanie zdrowego trybu życia, dbanie o 
własny stan zdrowia i higienę, opłaca 
się zarówno ludziom, jak też państwu. 
Zdrowy obywatel jest samodzielny i nie 
obciąża budżetu państwowego – mówi 
Janina Ałkowska, dyrektor Biura Zdro-
wia Publicznego Samorządu Rejonu 
Solecznickiego.

Oprócz zajęć z nordic walking w 
pierwszym półroczu bieżącego roku 
Biuro Zdrowia Publicznego orga-
nizowało zajęcia z jogi, kalanetyki, 
gimnastyki zdrowotnej, cieszące się 
ogromnym zainteresowaniem miesz-
kańców. Aktualnie zajęcia z aerobiku 
i gimnastyki zdrowotnej są organizo-
wane w Solecznikach, Janczunach, 
Ejszyszkach, Taboryszkach.

Działalność biura jest finansowana 
przez samorząd solecznicki na zasadzie 
delegowanej funkcji rządowej. Każdy 
z 12 specjalistów placówki legitymuje 
się wykształceniem z dziedziny ochro-
ny zdrowia publicznego. Swoją opieką 
instytucja otacza wszystkie działają-
ce w rejonie solecznickim placówki 
oświatowe oraz gimnazja. 

– Mamy dwa kierunki pracy. Pierw-
szy, to jest szeroko rozumiana praca 
ze społeczeństwem, drugi - to dzieci i 
młodzież szkolna. Organizując różne 
przedsięwzięcia zapraszamy zawodo-
wych lekarzy jako lektorów, wygłasza-
jących referaty na temat szkodliwości 
palenia, narkotyków, alkoholu, wagi 

higieny osobistej dla zdrowia itd. – 
mówi J. Ałkowska. 

W swojej codziennej pracy Biuro 
ściśle współpracuje z Narodowym Cen-
trum Krwiodawstwa, Centrum Szkole-
nia Zdrowotnego i Prewencji Chorób, 
Instytutem Higieny oraz Solecznicką 
Wspólnotą Miłosierdzia Bożego. Spe-
cjaliści Biura prowadzą zajęcia i wy-
kłady we wszystkich podlegających sa-
morządowi placówkach oświatowych, 
zaczynając od przedszkoli po szkoły 
podstawowe i gimnazja.

- W tym roku wśród przedszkoli i 
szkół przeprowadziliśmy konkurs wie-
dzy o zdrowym trybie życia pt. „Sve-
ikuoliu, sveikuoliai“. Każda drużyna 
składała się z 5 przedszkolaków albo 
uczniów, jednego nauczyciela oraz jed-
nego specjalisty naszego Biura. Była to 
bardzo ciekawa impreza w której zwy-
ciężyły drużyny Żłobka - Przedszkola 
„Žiburėlis“ w Ejszyszkach oraz Gimna-
zjum „Aušros“ w Jaszunach. Poza tym 
w swojej pracy staramy się uczestniczyć 
we wszystkich większych imprezach 
kulturalnych, podczas których przy 
swoim stoisku propagujemy zdrowy styl 
życia, prawidłowe odżywianie się, prze-
prowadzamy badania na cholesterynę i 
glukozę - opowiada dyrektor.

Problem pasywnego fizycznie trybu 
życia oraz nieprawidłowego odżywia-
nia się, zdaniem specjalistów Biura, jest 
nie lada problemem dla wielu miesz-
kańców naszego rejonu. Specjaliści 
odznaczają, że istnieje widoczna róż-
nica pomiędzy miastem a wsią, jak też 
ludźmi z wykształceniem i bez. Miesz-
kańcy miast, osoby z wykształceniem 
posiadają lepszą wiedzę o tym, jak na-
leży stołować się, by trzymać w normie 
wskaźnik cholesteryny czy glukozy w 
ciele. Na wsi większość ludzi z przy-
zwyczajenie odżywia się tak samo jak 
i ich ojcowie bądź dziadkowie. Swój 
wpływ ma na to i zasobność portmonet-
ki, która u mieszkańców miast, zazwy-
czaj jest grubsza niżeli na wsi.

Nową usługą świadczoną przez 
Biuro Zdrowia Publicznego Samorzą-
du Rejonu Solecznickiego od niedaw-
na są konsultacje specjalistyczne dla 

Propagatorzy zdrowego trybu życia
sprawców przemocy w najbliższym 
otoczeniu. 

- Każdego poniedziałku do naszego 
Biura przyjeżdża specjalista, który pro-
wadzi rozmowy ze sprawcami przemocy 
w swoich rodzinach. Ostatni przychodzą 
na takie rozmowy zgodnie z decyzją 
sądu. Różnica wieku słuchaczy od 23 do 
63 lat. Cykl takich rozmów - konsultacji 
rozplanowany jest na sześć miesięcy. 
Błędnie jest myśleć, że przemocy doko-
nują jedynie osoby pogubione w życiu, 
niemające pracy bądź uzależnione od 
alkoholu. Na takie rozmowy przychodzą 
również ludzie wykształceni, posiada-
jący dobre zarobki i piastujący poważ-
ne stanowiska. Zjawisko przemocy w 
najbliższym otoczeniu nie zamyka się 
jedynie w rodzinach ryzyka socjalnego 
- zaznacza J. Ałkowska.

Jak i każdej placówce Biurowi 
Zdrowia Publicznego marzy się więk-
szy budżet. Niestety, realia są inne. W 
roku następnym zostanie zmniejszona 
kwota pieniędzy asygnowanych przez 
Ministerstwo Ochrony Zdrowia Litwy 
na działalność z zakresu „Wzmocnienie 
i dogląd zdrowia“. Tej ministerskiej 
pomocy Biurowi wystarczy jedynie 
do wiosny. Resztę należy szukać sa-
modzielnie, jak w naszych czasach 
przystało poprzez składanie wniosków 

Widok osób w różnym wieku chodzących z kijkami po ulicach Solecznik już nikogo nie dziwi. Za-
inicjowany przez Biuro Zdrowia Publicznego Samorządu Rejonu Solecznickiego pomysł aktywnego 
trybu życia przypadł do gustu niejednemu mieszkańcowi miasta, dla których nordic walking stał się 
ulubioną dyscypliną sportową. Takich chodziarzy można spotkać nie tylko w centrum rejonowym, ale 
też w Ejszyszkach i Turgielach.

projektowych do różnych programów. 
Specjaliści Biura pracują nad sporzą-
dzeniem wniosku projektowego do 
resortu ochrony zdrowia Litwy w celu 
pozyskania pomocy finansowej z euro-
pejskich funduszy strukturalnych.

- Nasz projekt zakłada pozyskanie 
pozabudżetowych środków w celu na-
bycia różnego rodzaju sprzętu gimna-
stycznego do zajęć z gimnastyki zdro-
wotnej. Ćwiczenia odbywałyby się 
w sali gimnastycznej solecznickiego 

szpitala. Planujemy też złożenie wnio-
sku na zakup samochodu, który jest 
nam bardzo potrzebny. Ponadto środki 
pozabudżetowe pozwoliłyby poszerzyć 
zakres naszej działalności. Mamy wielką 
nadzieję, że nasz projekt zostanie za-
twierdzony i otrzymamy nowy impuls 
do dalszej pracy na rzecz zdrowia i do-
brego samopoczucia mieszkańców na-
szego rejonu – powiedziała J. Ałkowska

Andrzej Kołosowski



Soleczniki  8 Grudzień 2017    Soleczniki 9

JUBILEUSZ KULTURA

Każdy jubileusz skłania do za-
dumy i stanowi przyczynę re-
fleksji nad mijającym czasem. 
80-lecie Szkoły Podstawowej w 
Czużekompiach stało się okazją 
do wspomnień, które na zawsze 
pozostały w pamięci wielu po-
koleń. Okolicznościowa uroczy-
stość z tej okazji miała miejsce 
15 grudnia br.

Dzień ten był okazją do spotkań, 
wspomnień, podsumowania minionego 
czasu, osiągnięć i sukcesów. Był to czas 
na wyrażenie uznania i podziękowania 
za zaangażowanie, wytrwałość i pracę 
włożoną w wychowanie i kształcenie 
kolejnych pokoleń młodzieży. 

Na początku spotkania dyrektor pla-
cówki Jan Mażejko przypomniał histo-
rię działalności szkoły, podsumował też 
dorobek uczniów i nauczycieli szkoły, 
w tym szereg inicjatyw, związanych z 
udziałem w projektach o charakterze 
lokalnym i międzynarodowym.

– Patrząc na szkołę dzisiaj i tę na 
pożółkłych fotografiach szybko za-
uważamy zmiany, jakie zaszły w ciągu 
minionych lat. Zmienił się budynek, 
wyposażenie, zmieniają się i ludzie. 
Obecna szkoła nie boi się patriotyzmu, 
pielęgnuje narodowe tradycje – mówił 
dyrektor szkoły. Wymieniał także oraz 
podziękował nauczycielom, którzy w 
niej pracowali i pracują. Szczególnie 
wyróżnione zostały dwie osoby – po-

przedni dyrektorzy placówki – Olga 
Szelesnaja i Ferdynand Sobolewski.

Na obchody jubileuszu przybyli do-
stojni goście – mer rejonu solecznickie-
go Zdzisław Palewicz, wicemer Jadwiga 
Sinkiewicz, kierownik wydziału oświaty 
i sportu administracji samorządu Regina 
Markiewicz, starosta gminy gierwiskiej 
Walerijus Iwaszka, ksiądz proboszcz 
parafii solecznickiej Wacław Wołodko-
wicz, dyrektorzy placówek oświatowych 
rejonu, mieszkańcy Czużekompi.

– Składam najserdeczniejsze gra-
tulacji całej społeczności szkolnej. 80 
lat, to poważny okres w historii miej-
scowości, szkoły, ludzi. Od 1937 roku 
tutaj pracowało wiele osób, które od-
dały swoje serca dzieciom i dziś im 
za to serdecznie dziękujemy. Dziękuję 

80. lat Szkoły Podstawowej w Czużekompiach

też obecnym pedagogom kształcącym 
to piękne pokolenie, jakie dziś widzi-
my na scenie. Zwracając się do dzieci 
i młodzieży, chciałbym zaznaczyć ich 
talenty i otwartość. Jesteście zdolni, 
piękni, kochacie swoją szkołę. I niech 
tak zostanie – powiedział mer rejonu 
Zdzisław Palewicz.

Na część artystyczną imprezy zło-
żył się barwny program zaprezento-
wany przez uczniów – wiersze, pieśni 
i tańce, a także inscenizacje. Uczest-
nicy obchodów mieli okazję obejrzeć 
także wystawę dokumentującą bogatą 
historię czużekompskiej placówki, a 
kulminacyjnym punktem jubileuszu był 
urodzinowy tort z fajerwerkiem.

Irena Kołosowska

29 stycznia 2017 roku w Pałacu 
Wagnerów w Solecznikach od-
był się koncert charytatywny na 
rzecz Hospicjum im. bł. księdza 
Michała Sopoćki w Wilnie.

Inicjatorem koncertu, jak też auto-
rem tekstów i muzyki do wszystkich 
zaprezentowanych utworów był Zbi-
gniew Siemienowicz - lekarz, dyrektor 
szpitala w Solecznikach, działacz pol-
skiej społeczności na Litwie.

Znany chirurg, a do tego kom-
pozytor, to rzecz rzadko spotykana. 
Zapytany o to, skąd się wzięło zami-
łowanie do malarstwa i muzyki Z. Sie-
mienowicz odpowiedział lakonicznie: 
„Zamiłowanie było od dawna, jeszcze 
z lat studenckich”. Już z bardziej po-
ważną miną dodał: „Żyjemy w cza-
sach pełnych pośpiechu, dużego stresu. 
Człowiek musi znaleźć dla siebie jakąś 
formę rozrywki. Sztuka jest dla mnie 
najlepszym sposobem na rozluźnienie 
się. W medycynie, a szczególnie w 
chirurgii czy administrowaniu szpitala 
tych nerwów, naprawdę, nie brakuje”. 

Jak przyznaje Z. Siemienowicz, aspi-
racje muzyczne poczuł już w latach mło-
dości. Dużo jego znajomych było utalento-
wanych muzycznie. Razem grali i śpiewa-
li.  - Zauważyliśmy wtedy, że w ten sposób 
znieść stres jest o wiele łatwiej - stwierdza 
krótko. Jak sam mówi, nie uczęszczał do 
żadnej szkoły sztuk pięknych. 

- Jestem stuprocentowym samo-
ukiem. Artystyczne zdolności odzie-
dziczyłem po swojej rodzinie. Jak się 
zbieramy to oczywiście wspólnie mu-
zykujemy - z uśmiechem mówi Siemie-
nowicz. Przypominając dawne czasy 
Z. Siemienowicz dodaje, że wspólne 
śpiewanie na wsi było rzeczą bardzo 
częstą. Na każdej imprezie brzmiał 
akordeon, ktoś przyśpiewywał znane 
i lubiane piosenki. 

- Do Podborza i mojej mamy przy-
jeżdżali nawet etnomuzykolodzy z Pol-
ski, aby zapisać i pozbierać utwory z 
Wileńszczyzny. W Podborzu kiedyś 
były nawet wieczorki teatralne. Pisano 
scenariusze, tak jak na przykład prabab-
cia kierowniczki zespołu „Solczanie” 
Barbary Suckiel - Pani Pietraszkiewi-
czowa, ludzie chętnie uczestniczyli w 
takich imprezach. W dobie internetu 
i komputerów zaczęło to w ludziach 
zanikać. Rozpoczęła się konsumpcja 
tego, co ludziom się „włoży” do głowy 
– mówi szef solecznickiego szpitala. 

Sztuka jest ukojeniem 
dla umysłu

- Wielką przyjemnością jest śpiewanie 
samemu, ale z wiekiem głos człowieka 
staje się coraz słabszy, mniej wyrazisty, 
dlatego można zostać autorem piose-
nek, a nie tylko wykonawcą .

Wszystkie piosenki, które znajdą się 
na pierwszej płycie są autorstwa Z. Sie-
mienowicza. Dużo z nich będzie skie-
rowanych do najmłodszych słuchaczy. 

- Mam w domu podrastającą lato-
rośl, dla której tych piosenek napisałem 
sporo - mówi autor. 

Do pomocy zrealizowania swego ma-
lutkiego marzenia zaprosił on swojego 
przyjaciela, z którym wspólnie zakładali 
Wileńska Orkiestrę Kameralną, koncert-
mistrza Litewskiej Państwowej Orkiestry 
Symfonicznej Zbigniewa Lewickiego. 

- Zbyszek zgodził się na opracowa-
nie nutowe i aranżacje moich utworów. 
Muszę się przyznać, że to przekładanie 
dla maestra było naprawdę potrzebują-
ce wielkiego wysiłku. W podzięce za 
to namalowałem nawet dwa portrety 
koncertmistrza i jego prześlicznej żony 
– śmieje się Z. Siemienowicz.

Jak przyznaje ordynator solecznic-
kiego szpitala, współpraca z Z. Lewic-
kim układała się bardzo dobrze, lecz 
potwierdza, że priorytetem dla każdego 
z nich jest jego praca zawodowa. 

- Dlatego od czasu koncertu cha-
rytatywnego do nagrania płyty minął 
prawie rok. Trudno było też wyłapać 
wykonawców. Każdy z nich ma swoje 
obowiązki oraz życie prywatne – do-
daje Siemienowicz. 

Mówiąc o płycie autor muzyki i 
tekstów przyznaje, że na dzień dzisiej-
szy gotowych jest 18 utworów, więcej 
już nie mogło wejść na płytę. Zagrają i 
zaśpiewają na nich Wileńska Orkiestra 
Kameralna, uczniowie szkóły muzycznej 
w Solecznikach, zespół Pogirskiej Szkoły 
Muzycznej, zespół Gimnazjum im. Ra-
palionisa w Ejszyszkach. Usłyszymy też 
solistów: Bożenę Sokolińską, Olgierda 
Sibika, Mateusza Waluczkę, Ignacego 
Niewierowicza, Tomasza Siemieno-
wicza, Zdzisława Palewicza, Wadima 
Archipowa, Wiktora Dulkę. Gościnnie 
zaśpiewa również Katarzyna Stankiewicz 
i zespół „Will‘N‘SKA“. W przyszłości 
płytę można będzie nabyć w polskiej 
księgarni „Elephas“, informacje o pły-
cie naświetli także portal „Wilnoteka“. 

Zapytany o dalsze plany życiowe i 
artystyczne dyrektor szpitala w Solecz-
nikach pozostaje nieugięty: „Priorytetem 
ciągle zostaje praca zawodowa. Mimo 
wielkich trudności, z którymi boryka się 
medycyna litewska, obecnie realizuję 
nowe plany. Mam nadzieję, że w naj-
bliższych miesiącach zaćmę (katarak-
tę) można będzie operować w szpitalu 
solecznickim, a nie wysyłać pacjentów 
do Łoździejów czy Wilna. W przyszłości 
planujemy być trzecim lub czwartym 
szpitalem na Litwie, gdzie żylaki będą 
operowane laserowo. Pomysły na nowe 
piosenki ciągle mam, więc może docze-
kamy się kolejnej płyty”.

Zdzisław Palewicz Junior
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WYWIAD SPOŁECZEŃSTWO

Atmosfera w domu rodzinnym ma 
ogromny wpływ na nasze życie. Czy 
Pani się z tym zgadza?

Naturalnie. Urodziłam się w bardzo 
szczęśliwej rodzinie. Podrastający brat 
i siostra mieli znacznie gorsze warunki. 
Mieszkali wtedy u krewnych, własnego 
domu nie posiadali. Czasem rodzicom 
i mojemu rodzeństwu doskwierał głód. 
Ja natomiast urodziłam się we własnym 
domu, tatuś miał stałą pracę nauczyciela. 
Wszyscy mnie kochali, bo byłam naj-
młodszym dzieckiem. Mamusia, wbrew 
zakazom lekarzy, urodziła mnie mając 
40 lat. To, że obie przeżyłyśmy zawdzię-
czam Panu Bogu.

Czy Pani rodzina rozpatrywała 
możliwość repatriacji do Polski?

Tak. Brat z rodziną wyjechał do Pol-
ski kiedy miałam 10 lat. Próbował tam 
również sprowadzić mego ojca. Mama i 
siostra zgadzały się na wyjazd. Tęskniły 
za synem i bratem. My z ojcem byliśmy 
w opozycji. „Tam polskość jest dana 
sama przez siebie. Tutaj my musimy 
tą polskość utrzymywać” - tak mawiał 
ojciec. Był również bardzo przywiązany 
do swoich stron ojczystych. Tutaj, będąc 
nauczycielem, miał szacunek, autory-
tet miejscowej ludności. Gdy miałam 
13 lat spędziłam u brata w Warszawie 
dwa miesiące. Na dobre już trwał rok 
szkolny. Udałyśmy się z bratową do od-
powiednich władz, by pozwoliły mnie 
przez te dwa miesiące uczęszczać do 
szkoły polskiej. Chcieli jednak wypra-
wić mnie do szkoły rosyjskiej! Byłam 
bardzo obrażona. Przez cały okres po-
bytu w Warszawie w Pałacu Kultury i 
Nauki uczyłam się sztuki szycia i kroju.

Wróćmy do lat dziecięcych. Jakim 
dzieckiem Pani była, o czym marzyła?

Byłam prawdziwą marzycielką z 

Strażniczka pamięci o malarce ludowej 
Annie Krepsztul kończy 70. lat
wielką wyobraźnią. Miałam kilka zaufa-
nych koleżanek, z którymi spędzałam 
swój wolny czas. Nie zawsze mi się to 
udawało, bo wymagający, lecz sprawie-
dliwy ojciec na to nie pozwalał. Pamię-
tam, jak któregoś lata do Taboryszek za-
witało kino. W tamte lata – prawdziwa 
rzadkość. Ja jednak uciekłam pobawić 
się przez chwilę do koleżanek, wróciłam 
później niż trzeba. Za naruszenie dyscy-
pliny filmu nie zobaczyłam i czas zabaw 
z koleżankami miałam już ograniczony.

Dyplom ukończenia szkoły otrzy-
mała Pani z wyróżnieniem.

Uczyłam się naprawdę dobrze. Po-
szłam od razu do drugiej klasy. W dzien-
niczku same piątki. Jedyną dwóję cała 
nasza klasa otrzymała za alfabet polski. 
Do domu, po takiej „niespodziance”, 
przyszłam cała zapłakana. Po ośmiu la-
tach w Taboryszkach naukę kontynuowa-
łam w ówczesnym Piątym Gimnazjum na 
Antokolu w Wilnie. Brat ten przybytek 
nauki ukończył ze złotym medalem, ja 
natomiast ze srebrnym.

Jak dalej potoczył się Pani los?
Chciałam studiować literaturę polską, 

ale tatuś, który był fizykiem, namówił 
mnie na wstąpienie na wydział fizyko – 
matematyczny. Byłam posłusznym dziec-
kiem. Z literaturą polską nie zerwałam. 
Dużo czytałam, pisałam wiersze.  Otrzy-
mywałam stypendium, ale najbardziej 
finansowo wspierała mnie siostra Anna.

Nastały jednak czasy, kiedy Pani 
musiała już opiekować się siostrą. Wy-
syłała jej Pani nawet obiady.

Siostra, nie zważając na choroby, 
chciała być osobą samodzielną. Zdarza-
ły się jednak wypadki, kiedy Anna była 
w ogóle bezradna. Chciałam jej jakoś 
pomóc. Gotowałam obiady, składałam to 
wszystko do słoiczków i przez uczniów, 
wracających do Taboryszek, przekazy-
wałam siostrze.

Po studiach podjęła Pani pracę w 
Wilnie?

Będąc na ostatnim roku studiów po-
znałam swego przyszłego męża. Po ukoń-
czeniu Alma Mater został on skierowany 
do Turgiel. Trzydzieści osiem lat praco-
wałam jako fizyk w szkole w Turgielach. 
Uczniów w tamte czasy mieliśmy bardzo 
dużo i w pewnym momencie uczyłam 
podrastające pokolenie dziesięciu przed-
miotów! Przez te lata doczekałam się 
dwóch synów i pięciu wnuków.

Nie chciała Pani zostać na stałe w 
Wilnie?

Chciałam być razem z mężem i do 
domu miałam bliżej. Zaczął się właśnie 
ciężki okres chorób w naszej rodzinie: 
tatuś miał trzy zawały. Woziłam go tak-
sówką do szpitala, dyżurowałam przy 
nim. Bywały takie okresy, kiedy siostra 
leżała w jednym szpitalu, a mama, która 
zachorowała na żółtaczkę i cukrzycę w 
drugim. Wszystkimi musiałam opieko-
wać się.

- Wróćmy do lat współczesnych. 
Przypominają Pani Taboryszki te z lat 
dziecięcych? 

Szkoda, że rdzennych mieszkań-
ców zostało bardzo mało. Większość to 
przyjezdni. Tutaj wszystko jest znane i 
kochane. Kiedyś próbowano kupić nasz 
dom rodzinny i zrobić z niego muzeum. 
Byłoby to dla mnie bardzo trudne. Oj-
ciec z bratem ten dom budowali. Każde 
drzewko i kwiat jest dla mnie ważny i 
miły. Z nimi są związane najpiękniejsze 
wspomnienia.

Od 2008 roku jest Pani kustoszem 
Muzeum Anny Krepsztul w Taborysz-
kach. Podoba się Pani teraźniejsze 
miejsce pracy?

Praca bardzo mi się podoba. Przyjeż-
dżają życzliwi ludzie. Słuchając o siostrze 
niektórym nawet łzy płyną. Tutaj odnawia 
się dobroć między ludźmi. Atmosfera jest 
bardzo przyjemna. Najwięcej wycieczek 
było z Polski, ale ostatnio przyjeżdżają 
grupy z innych krajów: Kanady, Norwe-
gii, Francji, z Wysp Brytyjskich, Rosji, 
Białorusi, Mołdowy. Często goszczą u 
nas wycieczki z Litwy. 

W grudniu obchodzi Pani swoje 
urodziny. Czego by Pani sama sobie 
życzyła? 

Trzy lata temu miałam zawał. Oj-
ciec Niebiański nie zabrał mnie jednak 
do siebie, więc chciałabym jeszcze tro-
chę pożyć. Myślimy o wydaniu kolejnej 
książki o Annie Krepsztul. Pomagam w 
realizowaniu tego projektu. Chcę też 
widzieć, jak rosną moje cztery uko-
chane wnuczki. 

Jestem pewny, że życzenia się speł-
nią! Jednocześnie w imieniu redakcji 
„Solecznik” składam Pani najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia i wszelkiej po-
myślności oraz dziękuję za rozmowę.

Zdzisław Palewicz Junior

Wywiad z Danutą Mołoczko, sio-
strą i kustoszem Muzeum Anny 
Krepsztul w Taboryszkach

- Przez ręce Boga chcemy dotknąć 
człowieka, szczególnie tego najmniej-
szego – dziecka, które znalazło się w 
trudnej sytuacji. Dlatego też od wielu 
lat organizujemy katolicko-edukacyjne 
kolonie, w których uczestniczą dzieci z 
rodzin niezamożnych, potrzebujących 
wsparcia i ze strony Boga, i ze strony 
człowieka – mówi Tadeusz Romanowski.

Przed kilkoma tygodniami w sali 
Centrum Kultury w Solecznikach spo-
tkali się koledzy i koleżanki z wakacji. 
Na spotkanie przybyli przedstawiciele 
samorządu, wolontariusze i sympaty-
cy organizacji, rodzice i rodzeństwo 
obozowiczów. Podczas spotkania zo-
stał wyświetlony reportaż i zdjęcia z 
kolonii, podziękowano dobroczyńcom 
i ofiarodawcom. Punktem kulminacyj-

Miłosierdzie Boże – 
nadzieją dla każdego

nym był występ dzieci z wielkiego chó-
ru pod nazwą „Norwiliszki”.

- Wspiera nas samorząd rejonu so-
lecznickiego na czele z merem Zdzi-
sławem Palewiczem, prezes AWPL-
-ZChR Waldemar Tomaszewski, Anna 
Biersztańska z Solecznickiego Oddzia-
łu Rejonowego ZPL, Biuro Zdrowia 
Publicznego w Solecznikach, Fundusz 
Charytatywny „Levictus” z Leokadią 
Švenčionienė na czele, „Bank Żywno-
ści”, księża z Litwy i Polski – ksiądz 
Tomasz Szugalski z Kołobrzegu, ks. 
Wacław Wołodkowicz z Solecznik, 
ks. Józef Aszkiełowicz z Butrymańc, 
ks. Kazimierz Gwozdowicz z Małych 
Solecznik, ks. Jarosław Wąsowicz z 
Piły - Suwałk, ks. Mariusz Węcławek 
ze Szczecina, Dominik Valančiauskas z 

Czym jest Miłosierdzie Boże? W teologii chrześci-
jańskiej jest to największy z przymiotów Boga, po-
legający na bezgranicznej dobroci w stosunku do 
ludzi potrzebujących. Miłosierdzie to Miłość, która 
rzeczywiście pochyla się nad słabością, niedolą mate-
rialną i duchową, nad cierpieniem. Takie też zadanie 
postawił przed sobą Tadeusz Romanowski, zakłada-
jąc Wspólnotę Miłosierdzia Bożego. Dziś w niej na 
zasadach wolontariatu działa wiele osób, a dzieło 
czynione przez tą grupę wzbudza podziw i szacunek.

Dziewieniszek. Wielkie wsparcie oka-
zują nasi przyjaciele z Polski – Stowa-
rzyszenia „Odra-Niemen”, „Traugutt.
org”, „Pamiętamy”, Spółka Krzysztofa 
Pawełka, telewizja „Trwam” z Torunia, 
„Radio Poznań”, gmina Tarnowo Pod-
górne, „Lech Poznań”, osoby prywatne 
– Krzyrztof Nasiłowski z Warszawy, 
Mariusz i Krzysztof z Augustowa, 
Milena Telakowska i Katarzyna Ru-
dziewicz z Zambrowa, Danuta Waczek 
z Austrii, Robert Sługocki ze Szcze-
cina, Zuzanna Hermańska z Katowic, 
Stanisław Gotkowicz z Bełchatowa, 
pani Kasia z Poznania. Nie chcę nikogo 
pominąć, ale i nie sposób wymienić 
wszystkich z imienia i nazwiska. Jeste-
śmy wdzięczni fryzjerce pani Dianie z 
córeczką z Wilna, która kompleksowo w
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– Mocno walczyliśmy o swoje 
marzenie! – na pytanie „jakim 
cudem?” z uśmiechem odpowia-
da dyrektor Domu Dziecka w So-
lecznikach Oksana Obłoczyńska, 
komentując wyjazd 10 wycho-
wanków do Laplandii i ich spo-
tkanie ze Świętym Mikołajem.

Starania dzieci i wychowawców 
solecznickiej placówki opiekuńczo 

– wychowawczej zostały wynagro-
dzone. Aby wziąć udział w podróży 
do Laplandii, w ramach ogłoszonej 
akcji „Misja Laplandia”, patrono-
wanej przez Prezydent LR Dalię 
Grybauskaitė, wychowankowie 
Domu Dziecka zgłosiły ponad 90 ro-
bótek ręcznych. I wygrały! Dla dzieci, 
które widziały Świętego Mikołaja na 
własne oczy (w więc istnieje!) był to 
prawdziwy cud, o który przecież tak 

łatwo w okresie przedświątecznym
Solecznickim dzieciom i jeszcze 90 

innym wychowankom domów dziecka na 
Litwie w podróży do Laplandii towarzy-
szyła Prezydent D. Grybauskaitė. Mikołaj 
obdarzył dzieci prezentami, ale i one też 
miały dla niego swoje prezenty – rysunki, 
listy i marzenie najważniejsze – rosnąć 
w rodzinach z kochającymi rodzicami.

Irena Kołosowska

Wychowankowie Domu Dziecka w Laplandii 
spotkały się z Mikołajem

zadbała o piękno włosów uczestni-
ków kolonii. Dziękujemy wszystkim 
za wsparcie, pamięć i modlitwę – z 
wyrazami szacunku podziękowania 
ofiarodawcom przekazuje przewodni-
czący Wspólnoty Miłosierdzia Bożego 
Tadeusz  Romanowski.

Oratorium Miłosierdzia Bożego – 
było świętem dla dzieci i młodzieży, 
aby pamiętały, że wszystko robi się 
wyłącznie dzieciom i ich rodzinom. 
To początki wielkiej pracy dla edu-
kacji i sposobienia do cnoty i życia 
samodzielnego, którego podstawą jest 
wiara katolicka. Codziennie telefon 
przewodniczącego nie milknie. Ktoś 
potrzebuje wózka dla dziecka czy 
lodówki, ktoś znalazł się w trudnej 
sytuacji i ciężko jest z wyżywieniem, 
ktoś dzwoni, bo chce przekazać biur-
ko czy ubranka.

Bez ludzi gotowych nieść pomoc 
bliźniemu, każdy człowiek skazany 
byłby wyłącznie na siebie. Wszyscy 
wiemy, że są w życiu takie sytuacje, 
w których pomoc i życzliwość drugie-
go człowieka jest niezbędna. Nawet 
świadomość, że jeśli stanie coś złego, 

a można liczyć na pomoc obcej oso-
by, pozwala śmielej i ufniej patrzeć w 
przyszłość. Jednak to wymaga zaanga-
żowania się człowieka i całkowitego 
powierzenia się Bogu.

Irena Kołosowska

9 grudnia br. w starostwie gmi-
ny jaszuńskiej odbyła się im-
preza gwiazdkowa „Jest taki 
wieczór…”, na którą zebrali się 
jaszunianie, jak też mieszkańcy 
okolicznych wsi. 

Nie zabrakło dostojnych gości - 
ze świątecznymi pozdrowieniami dla 
wszystkich przybył mer rejonu Zdzi-
sław Palewicz. Jak każdego roku, z pre-
zentami jaszunianom przybyła liczna 
delegacja z Częstochowy na czele z 
proboszczem parafii NMP w Często-
chowie księdzem Ryszardem Umań-
skim, z inicjatywy którego w mieście 
została zorganizowana Akcja Darów 

Boże Narodzenie to czas spotkań 
z najbliższymi, rodziną, przyja-
ciółmi przy wspólnym stole, 
na którym nie może zabraknąć 
opłatka. To przede wszystkim 
czas miłości, radości, refleksji. 
To dobry moment, aby spotkać 
się i złożyć życzenia. 

Tradycyjne spotkanie opłatkowe z 
władzami samorządu, sołtysami, lo-
kalnymi przedsiębiorcami, rolnikami, 
kierownikami miejscowych organizacji 
i instytucji zostało zorganizowane 18 
grudnia w starostwie gminy solecznic-
kiej. Wśród dostojnych gości znaleź-
li się mer rejonu Zdzisław Palewicz, 
wicedyrektor administracji samorządu 
Beata Pietkiewicz, ksiądz proboszcz 
parafii solecznickiej Wacław Wołod-
kowicz, ksiądz proboszcz parafii mało-
solecznickiej Kazimierz Gwozdowicz. 
Zebranych na sali przywitał starosta 
Grzegorz Jurgo, który dziękował za 
współpracę, starania i zaangażowanie 
na rzecz rozwoju gminy solecznickiej.

- Cieszę się z realizacji tegorocz-
nych projektów, służących polepszeniu 
dobrobytu i jakości naszych miesz-
kańców. Ważną rzeczą w naszej pracy 
jest wzajemne zrozumienie i poczucie 
wsparcia, dlatego chciałbym wszystkim 
za to przy okazji serdecznie podzięko-
wać. Życzę też zdrowych, radosnych 

Spotkanie opłatkowe w Solecznikach

Magia Świąt
w Jaszunach

dla Polaków Wileńszczyzny.
Nadzwyczajna atmosfera, stworzo-

na przez dzieciaków i młodzież Gimna-
zjum im. Michała Balińskiego, zespół 
„Znad Mereczanki” połączyła Polaków 
Ziemi Solecznickiej i Rodaków Ziemi 
Częstochowskiej. Dzielenie się opłat-

pełnych życzliwości Świąt Bożego Na-
rodzenia – powiedział starosta Grze-
gorz Jurgo.

Do zebranych zwrócił się też mer 
rejonu Zdzisław Palewicz.

- Święta Bożego Narodzenia, to 
święta rodzinne. Ale tradycją jest or-
ganizowanie spotkań wigilijnych w 
zakładach pracy, organizacjach, wspól-
notach, gdyż tu również tworzymy 
swoistą rodzinę i to piękna rzecz, kie-
dy możemy się spotkać, złożyć sobie 
życzenia, przełamać się opłatkiem. Mo-
ment dzielenia się opłatkiem jest wspa-
niałą okazją do wyrażenia najgłębiej 
skrytych w sercu uczuć. To właśnie ta 
chwila jest kwintesencją całych Świąt 

Bożego Narodzenia. Z okazji Świąt ży-
czę wszystkim zdrowia, opatrzności 
bożej i optymizmu. Myślę, że kiedy 
zespolimy te rzeczy będzie nam raźniej 
kroczyć przez nowy 2018 rok – powie-
dział mer rejonu Zdzisław Palewicz.

Życzenia błogosławionych oraz 
rodzinnych świąt Bożego Narodzenia 
skierowali również księża.

Po życzeniach z głośnika zagrały 
kolędy, a na stole nie zabrakło trady-
cyjnych potraw, które spożywamy pod-
czas wigilijnej wieczerzy. Wszystkim 
zebranym uczestnikom towarzyszyła 
życzliwa atmosfera.

Irena Kołosowska

kiem i wspólne życzenia dodawały 
szczególnych wzruszeń…

Hojnie obdarowani prezentami, obec-
ni na sali w dobrym świątecznym nastro-
ju żegnali gości wracających do domu, 
gdzie czekały na nich rodziny i królowa 
Polski – Matka Boska Częstochowska.

w
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Te dni są szczególnie ważne dla 
dzieci, które atmosferę rodzinnych 

świąt oraz związane z nimi tradycje za-
pamiętają na całe życie. Często zdarza 
się, że w przyszłości dzieci same kul-
tywują je w swoich własnych domach. 
Dlatego bardzo dobrym pomysłem jest 
angażowanie całej rodziny w świątecz-
ne przygotowania oraz wprowadzenie 
rodzinnych zwyczajów.

- Święta, to wyjątkowa okazja, by 
zacieśnić rodzinne więzi, budować 
międzypokoleniowe mosty i two-
rzyć swoje własne rodzinne tradycje 
świąteczne – mówi Inesa Suchocka, 
mieszkanka Małych Solecznik, mama 
8-letniego Jakuba i 6-letniego Bog-
dana. – I w mojej, i w męża rodzi-
nach, z których się wywodzimy się, 

Przygotowanie do Świąt – 
wszystko robimy wspólnie

KRUCHE CIASTECZKA MAŚLANE
500 g mąki; 200 g masła; 4 żółtka, 4 łyżki gęstego jogurtu lub śmietany
100 g cukru pudru, szczypta soli, kilka łyżek mleka
po kilka łyżek kolorowej posypki, wiórków kokosowych, 
płatków migdałowych i maku
Do miski lub na stolnicę przesypujemy mąkę, cukier i sól. Dorzucamy pokrojone w kostkę, schłodzone masło i sie-

kamy do uzyskania konsystencji kruszonki. Dodajemy żółtka i jogurt i szybko zagniatamy ciasto w gładką kulę. Wkła-
damy owinięte w folię ciasto do lodówki na co najmniej pół godziny.

Ciasto rozwałkowujemy porcjami na stolnicy podsypanej mąką, na grubość 0,5-0,7 mm. Wykrawamy ciasteczka 
i układamy je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 175 st. C i 
pieczemy nie dłużej niż 15 minut do uzyskania lekko złotego koloru.

Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do całkowitego ostygnięcia.
Dekorujemy ciasteczkaa lukrem, posypką lub rozpuszczoną czekoladą.
Smacznego!

Boże Narodzenie jest najbardziej oczekiwanym i niezwykle ważnym świętem w polskiej tradycji. Jest to 
święto rodzinne, które spędzamy w gronie najbliższych i przyjaciół. Tymczasem okres przedświątecz-
nych przygotowań jest bardzo intensywny i wymaga ogarnięcia wielu spraw naraz. Aby to wszystko 
było takie piękne trzeba trochę wysiłku, planowania i organizacji. 

jak w naszej, którą teraz bezpośrednio 
tworzymy, bardzo ważny jest okres 
Adwentu, czas wyciszenia, modlitwy, 
rorat, czyli upiększania duszy. Jed-
nocześnie upiększamy swój dom, po-
dwórko. Przygotowujemy się do tego 
wszechstronnie – mówi Inesa.

Mimo że podstawowa choinka ma 
stanąć w salonie w ostatnim dniu Ad-
wentu, to do swojego pokoju chłopcy 
razem z tatą przygotowali własnoręcz-
nie wykonaną już przed tygodniem. 
Wyszukana w przestworzach internetu 
choinka z drewnianych desek była two-
rzona od podstaw – najpierw projekt, 
potem piłowanie desek, malowanie, 
mocowanie. Wszystko to w męskim 
gronie. Mama do procesu dołącza, kie-
dy należy przybrać nietypowe drzewko 

ozdobami. Tymczasem chłopcy uczest-
niczą w każdym procesie – zarówno 
w tym męskim, jakim jest wbijanie 
gwoździ, jak też damskim – na przy-
kład dzierganiu ozdobnych Aniołków.

- Robiąc coś z chłopcami nie dzie-
limy pracy na męską i damską. Cieszę 
się, że i Jakub, i Bogdan jednakowo do 
tych prac się angażują, chcą pomagać 
i mamie, i tacie. Trzepanie dywanów, 
odkurzanie za segmentem, który naj-
pierw trzeba odsunąć – to robią z tatą. 
Dzieci są świetnymi pomocnikami w 
kuchni, więc nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby zaprosić je do wspólnego 
gotowania. Okres świąteczny jest dla 
nich szczególnie produkcyjny, każdy 
wieczór pytają, co dziś będziemy robić 
– mówi Inesa.

W czwartkowy wieczór cała rodzina 
skoncentrowała się na wypiekaniu cia-
steczek. Najzwyklejszy przepis, pewnie 
z okresu, kiedy w sklepach panowały 
pustki, bo pochodzi z notatek Inesy 
babci. 

- Pamiętam ten zapach w kuchni 
moich dziadków, dzisiaj dodatkowo 
ozdabiamy ciasteczka lukrem i posyp-
ką. Każdy rysuje swoje wzory. Praw-
dziwe dzieła sztuki nam wychodzą! 
– żartuje Inesa.

Czy ciasteczka doczekają Świąt? 
Hmmm, ten zapach jest ogromnie ku-
szący. Gdyby ktoś chciał wypróbować 
przepis na ciasteczka rodziny Suchoc-
kich, to go nam chętnie zdradzono. Do-
brych wam przygotowań i spokojnych 
rodzinnych Świąt!

Irena Kołosowska
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Dwie Niepodległe
16 lutego 2017 roku Litwa zainicjowała roczne obchody 

100. rocznicy odzyskania niepodległości. Program obcho-
dów został rozpisany na dwa lata – na rok 2017 i 2018. Część 
wydarzeń oraz używanie loga potrwa do końca 2019 roku. 
Hasło obchodów składa się z trzech integralnych części: 
„Twórz, Świętuj, Poznaj”.  Wszystkie informacje i program 
obchodów znajdują się na specjalnym portalu: www.lietuva.
lt/100. Ciekawą częścią obchodów jest program edukacyjny 
dla dzieci i dorosłych „Historia Niepodległej Litwy”. W 
portalach społecznościowych są publikowane informacje 
historyczne w postaci filmików, dokumentów, biogramów 
czy zdjęć. Każdy zainteresowany historią znajdzie w publi-
kacjach coś dla siebie. Organizatorzy zachęcają również do 
wrzucania na stronę wydarzeń związanych z rocznicą. Kul-
minacyjnym punktem programu będą oficjalne obchody 16 
lutego 2018 roku, na które Prezydent RL Dalia Grybauskaitė 
zaprosiła przedstawicieli innych państw. W ostatnich dniach 
listopada Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy po-
twierdziła przyjęcie zaproszenia i przybędzie na obchody.

11 listopada 2017 roku również Polska zainicjowała 
kilkuletni program obchodów 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości. Podstawowym elementem obchodów bę-
dzie edukacja historyczna „Historia Niepodległej”, w którą 
włączyły się muzea, szkoły i inne placówki edukacyjne. 
Ciekawą inicjatywą jest projekt „100 Mega na 100-lecia”, 
który jak czytamy na stronie organizatora ma „zapewnić 
wszystkim szkołom w kraju bezpłatny dostęp do szybkiego 

internetu”. Na stronie poświęconej 100. rocznicy www.
niepodlegla.gov.pl znajdziemy również kalendarz wyda-
rzeń związanych z obchodami. Każda instytucja w kraju i 
zagranicą może dodać swoje wydarzenie do kalendarium i 
w taki sposób poinformować innych. Wydarzenia mogą być 
bardzo różne - od wystaw, koncertów po fotografie, malar-
stwo, podróże i edukację. Świętowanie nie ma ograniczenia 
terytorialnego. Podobnie jak Litwa włączyła do obchodów 
Litwinów mieszkających poza granicami Litwy, tak samo 
Polska zachęca Polonię i Polaków za granicą do włączenia 
się w obchody. Interesującym wydarzeniem w Wilnie było 
otwarcie wystawy: „Bronisław Piłsudski. 1866-1918”. 
Wystawa potrwa od 16 listopada 2017 do 25 lutego 2018 
roku w Muzeum Pałacu Radziwiłłów w Wilnie. 

Litwa i Polska, chociaż każda z osobna organizuje swo-
je obchody niepodległości, to ma również sporo podobnych 
pomysłów czy sposobów na świętowanie. Ma również 
wspólnych bohaterów niepodległych państw. Są to stare 
rodziny szlacheckie, których członkowie przyczynili się do 
budowy Litwy i Polski. Najbardziej znanymi postaciami 
są bracia Narutowicz – Stanisław i Gabriel. Pierwszy pod-
pisał Akt Odrodzenia Niepodległości Litwy, drugi - został 
pierwszym Prezydentem Rzeczypospolitej. Takich rodzin, 
które chciały łączyć oba kraje i narody w duchu Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów było więcej. Warto w ramach 
obchodów tak ważnych i historycznych rocznic zastanowić 
się nad wspólnymi bohaterami i przez nich przekazywa-
nymi idea bliskiej polsko-litewskiej współpracy.

Katarzyna Biersztańska
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