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

ROZŚPIEWANI PRZEDSZKOLACY
NA CZEŚĆ LITWY I POLSKI

JAROSŁAW NARKIEWICZ:
„Staramy się pozyskać sprzymierzeńców”
Z życia kół Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL
W JASZUNACH zaprezentowano kresowe rezydencje

WYWIAD

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!
Albert Ainstein powiedział kiedyś, że szaleństwem jest
robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Czy miał
rację? Sądzę, że jak najbardziej. W każdej działalności przychodzi moment, kiedy lepsze jest wrogiem dobrego, dlatego
do rąk Państwa oddajemy odnowiony miesięcznik „Soleczniki“, z nowoczesną szatą graficzną, z nowymi pomysłami, z
nadzieją, że „tego szaleństwa“ będzie większa poczytność i
zainteresowanie.
A treść? Treść jest najważniejsza jak amen w pacierzu!
Dlatego w tym numerze spotkają się Państwo z posłem na Sejm
Republiki Litewskiej Jarosławem Narkiewiczem, który wspólnie z sejmową frakcją AWPL- ZChR dzielnie dochodzi
praw polskiej mniejszości. Zaprosimy też Państwa na relacje ze spotkań, koncertów i prezentacji, do spojrzenia
na siebie nawzajem pod kątem działalności kół Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie,
a także do zapoznania się z kolejnymi aktywnymi działaczami rejonu – kobiecym klubem siatkarskim „Fortūna“,
który apatię, smutki czy niepowodzenia odbija energicznie i z zapałem jak piłkę przeciwniczek. Takich przykładów
trzeba nam jak najwięcej, bo – idąc dalej za myślą Einsteina – można też wciąż nic nie robić i oczekiwać różnych
rezultatów, a na to już nic nie poradzi nawet teoria względności.
Życzymy zatem, kochani Czytelnicy, by wraz z wiosną dosięgła nas wszystkich nowa energia do działania,
nowe pomysły i kreatywne rozwiązania starych problemów. Czekamy na wasze opinie, komentarze i materiały.
W imieniu redakcji,
Beata Pietkiewicz,
wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie
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Jarosław
Narkiewicz:
„Staramy się
pozyskać
sprzymierzeńców”
Panie Pośle, na początku kwietnia bieżącego roku złożył Pan
poprawkę do Ustawy o Oświacie,
przewidującej zróżnicowany program nauczania języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych. Od przyjęcia Ustawy
minęło 7 lat, od ujednolicenia
egzaminu z języka litewskiego 5
lat. Dlaczego nie wcześniej?
Te poprawki kurowaliśmy cały
czas, jeszcze w czasie przyjęcia Ustawy, przeciwko której społeczność polska tak licznie przeciwdziałała. Poprawki były na stadium rozważania i
na stadium poparcia. Komitet jednak
je odrzucał. To jedna sprawa. Drugą
natomiast sprawą jest to, że według
statutu po przyjęciu ustawy poprawkę można składać za pół roku. Jeśli
taka poprawka zostanie odrzucona,
powtórzyć ją można nie wcześniej
niż za pół roku. Więc trzykrotnie ją
powtarzaliśmy za ten czas. Za każdym
razem bez powodzenia. Kiedy byliśmy
w koalicji rządzącej, podczas ubiegłej
kadencji (2012-2016), nasi partnerzy
nawet nie chcieli tej poprawki wystawić na porządek dzienny ze względu

W wypadku, jeżeli poprawka
będzie przyjęta, będą
jednakowe wymagania
utrzymania chociaż jednej klasy
nie tylko litewskiej, ale też
polskiej czy rosyjskiej.

na to, że nie gwarantowali głosów,
więc nie było łatwo nawet wynieść
to na porządek dzienny, ale tym razem
się udało.
Co konkretnie proponuje AWPL-ZChR w tej poprawce?
Naszym zdaniem, poprawka
rozstrzygnęłaby dwa istotne problemy. Po pierwsze, problem małych gimnazjów, gdzie są nieliczne
klasy 11. Jest prawo, które mówi,
że założyciel, czyli samorząd, ma
prawo decyzji, czy zostawiać dalej
11 klasę np. z 5 lub 7 uczniami, czy
nie. Natomiast w kwestii litewskich
gimnazjów ustawa reglamentuje, że
założyciel nie może ich likwidować.
Powinna zostać przynajmniej jedna
klasa. Na przykład, w przypadku rejonu solecznickiego Dziewieniszki.
Samorząd miał wielkie trudności z
akredytacją tych dwóch szkół, ale
zostało wynalezione rozwiązanie,
że klasy 11 szkół polskiej i litewskiej
będą łączone, więc szkoły zostały
akredytowane do rangi gimnazjów,
ale akredytacja obu była wolą samorządu. Gdyby tej woli było brak,
klasy nie byłyby formowane. W tym
wypadku zgodnie z Ustawą akredytowana miałaby zostać tylko szkoła
z litewskim językiem nauczania. Ten
wpis, naszym zdaniem, łamie prawo
równych uwarunkowań. Sądzimy, że
ten problem jest i będzie aktualny,
pomimo że proces akredytacyjny
sieci szkół już się zakończył, a za-

kończył się dobrze poprzez wprowadzanie innych poprawek, możliwe nieustawowych. Tzw. programy
specjalne były korzystne szczególnie
dla miasta i dały możliwość stworzenia długich gimnazjów. Proces
się jednak nie zakończył. Nic nie
gwarantuje, że zostanie tak, jak jest.
W wypadku, jeżeli poprawka będzie
przyjęta, będą jednakowe wymagania utrzymania chociaż jednej klasy
nie tylko litewskiej, ale też polskiej
czy rosyjskiej. Druga poprawka dotyczy bardzo nabrzmiałej i aktualnej
kwestii nauczania języka litewskiego, ujednolicenia programu, co za
tym idzie ujednolicenia egzaminu.
Próbowaliśmy wszelkimi sposobami złagodzić problem, wynikający z
ujednolicenia programu, ale niestety.
Podczas ubiegłej kadencji podjęliśmy
starania o ulgi na egzaminie. Po długich debatach z ministrem Pavalkisem doszliśmy do pewnych ustaleń,
które i tak potem sąd zlikwidował.
Tak więc kwestia pozostaje otwarta.
Badaliśmy środowisko mniejszości
narodowych (2005 rok) i badania jednoznacznie wykazały, że jednakowa
nauka języka wyuczonego i ojczystego jest bardzo trudna. Powinny być
różnice. To nie zostało usłyszane i
wyniki dzisiaj są takie, że ponosimy
konsekwencje ujednolicenia programu i egzaminu z języka litewskiego.
Szczególnie to dotyczy dzieci bardziej uzdolnionych, dążących do
dostania się na studia nieodpłatne,
do otrzymania stypendiów. Jeżeli po
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szkole litewskiej procent dostania
się na studia nieodpłatne wzrósł na
8 proc., u nas się zmniejszył na około
4 proc. Możemy to obserwować od
2013 roku, kiedy egzamin z języka
litewskiego zaczęto zdawać według
nowego programu. To świadczy o
tym, że sytuację należy zrewidować.

ski. Należę do sejmowego Komitetu
Oświaty i Nauki, oświata jest więc moją
zawodową działką, dlatego poświęcam
temu ogrom czasu. Polonistyka jest
tematem otwartym i należy przyznać,
że końcowego wyniku nie ma. Naszym zdaniem, polonistyka powinna
zostać w Wilnie, ale w innej instytu-

Nasza była propozycja i siła napędowa, by każde dziecko otrzymało
po 30 euro, chociaż postulowaliśmy o 120 euro. Nie ustajemy w
tej kwestii. Teraz ta kwota będzie zwiększona do 40 euro. Premier
niejednokrotnie podczas rocznego sprawozdania konkretnie
podkreślał, że to wysiłek właśnie naszej frakcji. Inna sprawa to
fundusz drogowy, który w ubiegłej kadencji zwiększyliśmy z 20 do
30 proc. Teraz udało się zwiększyć jeszcze bardziej. To są konkretne
działania, pomimo że nie wchodzimy w skład koalicji rządzącej.
Za niedługo Ministerstwo Oświaty
zacznie przeglądać programy, ale by
coś zmienić musi być przyjęta poprawka, która jest bardzo aktualna.
Jak odebrano wyniesienie tych
kwestii na porządek dzienny?
Bardzo różnie. Należy wziąć pod
uwagę, że Sejm ma inny skład. Nowi
posłowie nie znają naszej specyfiki,
więc dużo czasu musieliśmy poświęcić dla nowych ministrów, posłów, zapoznać ich z naszą sytuacją
i pozyskać sprzymierzeńców, ludzi,
którzy nie są pryncypialnie czy politycznie nastawieni przeciwko nam.
Jest grupa posłów, która na wszystko, co tylko robimy, reaguje źle i
będzie chciała przepchnąć projekt
Ustawy o oświacie z początku 2008
roku, który przewidywał, że tylko
20 proc. zajęć będzie się odbywało w języku ojczystym. Takie były
ich zamiary i trudno oczekiwać od
nich więcej. Dyskusja na ten temat
zawsze będzie ostra.
Był Pan mocno zaangażowany w
utrzymanie wydziału polonistyki
na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (LUE)? Jak się składa
sytuacja obecnie?
Jesteśmy mocno zaangażowani i
działamy każdy na swoim szczeblu. Koordynuje to pan Waldemar Tomaszew-
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cji niż Uniwersytet Wileński. Zostało
uzgodnione, że Uniwersytet Kowieński,
do którego jest przyłączony Litewski
Uniwersytet Edukologiczny zgadza się
dla nas w Wilnie otworzyć oddzielne
Centrum Polonistyki. Ponadto mamy
nawet rozpracowane programy i na bazie takiego centrum będziemy mogli
przygotowywać nauczycieli do naszych
szkół. To może funkcjonować z sukcesem, ale spotykamy się ze sprzeciwem
i próbami ukierunkowania polonistyki
do innej uczelni – Uniwersytetu Wileńskiego. Jeżeli taki plan premiera
dojdzie do skutku, jednoznacznie polonistyka zleje się z tam istniejącym
działem polonistyki, który funkcjonuje dobrze, ale jego specyfika jest
całkiem inna, nieedukologiczna. Do
niezorientowanych te argumenty premiera, możliwe, przemawiają, jednak
w praktyce już teraz jest tak, że programy, które przedstawia UW, różnią
się od programów, które miał LUE. W
tym wypadku Uniwersytet Wileński
ma inną koncepcję. Ma zamiar dopełnić studia polonistyczne o kwalifikację pedagogiczną, czyli to nie będzie
przygotowanie do zawodu nauczyciela
od I roku studiów, a dodatkowe studia.
Pytanie jest więc otwarte.
Jesienią miną 2 lata drugiej kadencji frakcji AWPL- ZChr w Sejmie RL. Które kwestie programowe udało się wykonać, a które
potrzebują jeszcze czasu?
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Kierujemy się zatwierdzonym,
przedstawionym dla wyborców,
programem politycznym. Program
jest bardzo obszerny. Cieszymy się,
że nie będąc w formalnej koalicji
rządzącej, nie mając mechanizmów
realizowania swego programu, dużo
zdziałaliśmy. Dużo postulatów w
programie obecnego rządu odpowiada naszemu programowi. Nasza
była propozycja i siła napędowa, by
każde dziecko otrzymało po 30 euro,
chociaż postulowaliśmy o 120 euro.
Nie ustajemy w tej kwestii. Teraz ta
kwota będzie zwiększona do 40 euro.
Premier niejednokrotnie podczas
rocznego sprawozdania konkretnie
podkreślał, że to wysiłek właśnie naszej frakcji. Inna sprawa to fundusz
drogowy, który w ubiegłej kadencji
zwiększyliśmy z 20 do 30 proc. Teraz
udało się zwiększyć jeszcze bardziej.
To są konkretne działania, pomimo
że nie wchodzimy w skład koalicji
rządzącej. Następnie tematy oświatowe. Obecnie została wprowadzona kadencyjność dyrektorów szkół.
Sprzeciwialiśmy się temu do końca
z wielu względów. Wychować dyrektora to jest długi proces, poza tym
brak jest kadry pedagogicznej. Jeżeli
dyrektor przestał się rozwijać zawodowo, są inne środki, które mogą
go zmobilizować do dalszej pracy.
Dzięki naszym aktywnym staraniom
wprowadzenie kadencyjności zostało rozłożone na 4 lata i wejdzie w
życie dopiero w 2019 roku. A miała
być od razu i bezwzględnie przyjęta.
Teraz aktualny jest temat wprowadzenia etatów dla nauczycieli. Projekt
jest w stadium końcowym. Według
mnie, nie jest taki, jaki powinien być.
Miało być tak, że jeżeli nauczyciel
ma 18 godzin lekcyjnych, to jest etat
i ma otrzymywać wypłatę jak za 36
godzin, a nie 18. Jednak kiedy zaczęto
rozpatrywać szczegóły, okazało się,
że zabraknie finansów. Ten projekt
więc będzie, ale możliwe, że mało się
będzie różnił od obecnej sytuacji. Nauczyciele mogą więc się nie martwić.
Dziękuję za rozmowę!
Rozmawiała BEATA PIETKIEWICZ

Z życia kół Solecznickiego Oddziału
Rejonowego ZPL
KOŁO W BIAŁEJ WACE,
PREZES GIENADIJ BARANOWICZ:

Białowackie koło ZPL zostało
założone w 1992 r. Podstawowym
zadaniem koła było krzewienie
kultury narodowej, troska o szkolnictwo polskie, praca wśród dzieci oraz w środowisku młodzieżowym, bo właśnie młodzież musi
zachować polską tożsamość dla
przyszłych pokoleń. W 1995 r. w
celu lepszej koordynacji działań i
dokładniejszego ukierunkowania
pracy z naszym kołem zespoliło
się koło Białowackiej Szkoły Średniej. Nawiązaliśmy i poszerzyliśmy sieć kontaktów ze szkołami
w Macierzy. Dzięki tym poczynaniom mamy możliwość wyjazdów
nauczycieli i uczniów do szkół w
Polsce, zwiększenia katalogu literatury polskiej bibliotek szkolnej i
osiedlowe o nowe pozycje. Celem
naszej działalności jest zachowa-

Za najważniejszy sukces
uważam koła uważam dbanie o
szkolnictwo, ochronę zabytków,
troskę o zachowanie tradycji,
rozwój języka ojczystego.

nie świadomości narodowej, kultywowanie polskich tradycji, zwyczajów, języka i kultury poprzez
edukację artystyczną,formowanie
oraz krzewienie kulturowej osobliwości miasteczka Biała Waka.
Za najważniejszy sukces koła
uważam dbanie o szkolnictwo,
ochronę zabytków, troskę o zachowanie tradycji, rozwój języka ojczystego i jego pielęgnowanie, przeprowadzenie związkowych imprez.
Każda impreza łączy nas wszystkich,
pokazuje piękno i bogactwo polskiej
kultury. Jesteśmy dumni, że mamy
wspaniałą młodzież z Białowackiego Gniazda TG „Sokół, która bierze
udział nie tylko w zawodach sportowych, ale też w różnych imprezach,
np. w obozie parafiadowym.

KOŁO W DAJNOWIE,
PREZES MARIOLA ANTUL:

KOŁO GIMNAZJUM W
EJSZYSZKACH, PREZES
MARZENA JUCHNIEWICZ:

Uważam, że najważniejszym celem w działalności koła ZPL powinno
być dążenie do zachowania tożsamości narodowej, kultury, odrębności
naszej pięknej polskiej tradycji. Ważnym aspektem jest wychowywanie
młodzieży na godnych obywateli
Litwy i w duchu przynależności do
Narodu Polskiego, aby nasza polska
społeczność na Litwie miała coraz to
nowych, godnych następców.

KOŁO W KAMIONCE,
PREZES JAN MIŁOSZEWICZ:
Za największy sukces działalności koła uważam zachowanie polskości na terenie, owocną współpracę z
AWPL-ZChR oraz dobre wyniki na
wyborach rożnych szczebli.

Cieszymy się, że w ciągu ostatniego roku zwiększyła się ilość członków
koła. Dołączyła do nas nie tylko młodzież, ale i seniorzy. Udało się zintegrować polskie środowisko poprzez
tradycyjne imprezy, które odbywają
się w centrum kultury, jak również i
w naszej szkolnej placówce.
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KOŁO W KOLEŚNIKACH,
PREZES GITANA SZABLIŃSKA:

poinformować społeczność, że ich
udział w działaniach jest niezbędny,
że ich zdanie jest niezwykle ważne
i ma decydujący wpływ. Tam, gdzie
mieszkańcy są bardziej zaangażowani w życie swojej małej ojczyzny,
żyje się lepiej. Celem działalności
koła jest podtrzymywanie wartości i
znaczenia mowy ojczystej, kształtowanie ducha patriotyzmu w sercach
mieszkańców okolicznych wsi.

KOŁO GIMNAZJUM
IM. MICHAŁA BALIŃSKIEGO
W JASZUNACH, PREZES
ANDŻEŁA DAJLIDKO:

Organizowanie tradycyjnych
świąt, uroczystości i spotkań, a
także aktywizację młodzieży i zaangażowanie jej w sprawy kultury
i przeszłości naszego narodu – to
działania cechujące koło ZPL w Koleśnikach. W momencie realizacji
takich przedsięwzięć młodzi ludzie
zaczynają naprawdę interesować
się polską kulturą. Cieszę się, że
w ciągu ostatnich lat zwiększyła się liczba członków koła. Celem nr 1 w działalności koła jest
pełna zapału, pomysłów i energii
młodzież. Musimy się dostosować
do młodego pokolenia. Młodzi są
podpięci do internetu, komunikują się w inny sposób niż ich starsi koledzy – przez komunikatory,
smsy, snapchaty, messengery też
możemy wspólnie pielęgnować
polską kulturę. Moim zdaniem,
aby bardziej zaktywizować społeczność polską w rejonie solecznickim należy jasno podkreślić i

Aby bardziej zaktywizować
społeczność polską w rejonie
solecznickim należy jasno
podkreślić i poinformować
społeczność, że ich udział w w
działaniach jest niezbędny, że
ich zdanie jest niezwykle ważne
i ma decydujący wpływ.
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Celem jest wychowanie
młodego pokolenia na godnych
obywateli swego państwa,
jednocześnie zachowujących
poczucie tożsamości narodowej.
wybranych dzieł odczytywane są
publicznie. Uczniowie gimnazjum
uczestniczą i zdobywają zaszczytne miejsca w ogólnorejonowym
konkursie dyktanda, w konkursach
historycznych, plastycznych, organizowanych przez Zarząd Główny
Związku Polaków na Litwie, jak
również przez Solecznicki Oddział
Rejonowy ZPL. Tradycyjnie od wielu lat organizujemy w gimnazjum
przedstawienia bożonarodzeniowe, święto dziadków, święto mamy,
święto Odzyskania Niepodległości
Polski i innych.

KOŁO W JANCZUNACH,
PREZES DIANA JEZULEWICZ:

Koło ZPL Gimnazjum im. Michała Balińskiego zrzesza nauczycieli, uczniów, studentów,
rodziców oraz pracowników gimnazjum. Priorytetowym celem jest
wychowanie młodego pokolenia na
godnych obywateli swego państwa,
jednocześnie zachowujących poczucie tożsamości narodowej. Jako
dorośli rozumiemy, że to, czego nauczamy, musi być poparte świadectwem naszego życia i zachowania.
Od najmłodszych klas uczniowie
poznają symbole narodowe, wyjeżdżają na wycieczki krajoznawczo-turystyczne, na kolonie do Polski, biorą udział w projektach. Od
dwóch lat uczestniczymy w akcji
„Narodowe Czytanie” - polska akcja społeczna, objęta patronatem
pary prezydenckiej RP, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty
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Jedną z bardziej udanych imprez w naszym kole była prezentacja książki Małgorzaty Szumskiej
„Zielona sukienka”, która odbyła się
w listopadzie 2015 roku, zorganizowana i przeprowadzona wspólnie
z innymi placówkami naszej miejscowości. Jednak każdego roku koło
jest organizatorem lub współorganizatorem tradycyjnych imprez i
imprez lokalnych, jak np. Święto
Mieszkańców Janczun. Chętnie
współpracujemy z Uniwersalnym

Nie możemy pozwolić
wykasować z pamięci naszej i
naszych dzieci to, co jest nam
dane z dziada pradziada.

Za największy sukces w
działalności Koła ZPL PUTW
uważam udaną aktywizację
emerytów.

Centrum Wielofunkcyjnym, biblioteką, Salą Imprez w Janczunach,
Centrum Społecznosci w Butrymańcach, starostwem w Butrymańcach.
Dowodem tego są piękne patriotyczne święta. Wspólnie propagujemy wśród społeczności polskiej
zachowanie tradycji i obyczajów,
krzewimy polską mowę, kształtując
wychowanków placówki, mieszkańców i członków koła na godnych patriotów. Tylko razem tworzymy siłę
i dalej musimy działać, żyć wspólnie
dla dobra Ojczyzny i każdego z nas.
Nie możemy pozwolić wykasować
z pamięci naszej i naszych dzieci
to, co jest nam dane z dziada pradziada.

się, aktywnie uczestniczą w kołach
zainteresowań, zwiedzają zabytki
historyczne i sakralne w rejonie,
na Litwie, Łotwie i w Polsce, dzielą
się z młodzieżą doświadczeniem
na imprezach więzi międzypokoleniowych, świętują wspólnie jubileusze urodzin, święta religijne i
państwowe – żyją pełnią życia oraz
aktywnie uczestniczą w działalności społecznej.

patriotycznego oraz krzewienia
rodzinnej kultury i tradycji nadaje kształt pracy tym, którzy nie
szczędzą czasu, wysiłku i pracy na
rzecz wspólnego dobra, jakim jest
polskość. Największym sukcesem
działalności koła jest zachowanie szkoły polskiej i przedszkola
w naszej miejscowości. Naszym
zadaniem na kolejne lata będzie
utrzymanie tego stanu posiadania i niesienie pomocy Polakom
mieszkającym wokół nas.

KOŁO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
„SOLCZANIE”, PREZES
REGINA SOKOŁOWICZ:

KOŁO „SOSNÓWKA”,
PREZES EUGENIUSZ SUCKIEL:

KOŁO POLSKIEGO
UNIWERSYTETU TRZECIEGO
WIEKU, PREZES ANTONI
EDWARD JANKOWSKI:

Nasze koło powstało na bazie społeczności Czużakampskiej
Szkoły Podstawowej. Tworzą je
pedagodzy, pracownicy szkoły,
rodzice, uczniowie. Pierwszym
prezesem koła była nauczycielka Łucja Aleksandrowicz. Jak i
przed 25 laty, tak i teraz, działalność w dziedzinie oświaty, historycznej spuścizny, wychowania
Za największy sukces w działalności Koła ZPL PUTW uważam
udaną aktywizację emerytów, którzy pozbyli się samotności i usuwania się na margines społeczny:
spotykają się, okazują wzajemnie
pomoc przyjacielską, dokształcają

Naszym zadaniem na kolejne
lata będzie utrzymanie tego
stanu posiadania i niesienie
pomocy Polakom mieszkającym
wokół nas.

Do koła „Solczanie“ należy 26
członków chóru, kapeli i grupy
tanecznej. Cieszy to, że w swojej
działalności nie musimy wymyślać,
czym się mamy zająć: śpiewamy i
tańczymy już od 30 lat, dbamy o to,

Cieszy to, że w swojej
działalności nie musimy
wymyślać, czym się mamy
zająć.
by podwileński folklor przetrwał
pokolenia. Do zespołu przyszły już
nasze dzieci i wnukowie, którym
przekazujemy piękno kultury polskiej i kresowej.
Przygotowała BEATA PIETKIEWICZ
CIĄG DALSZY W NASTĘPNYM NUMERZE
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Uhonorowano pracowników kultury rejonu
„Kultura jest tym, co
sprawiło, że człowiek stał
się czymś innym niż tylko
przypadkowym wydarzeniem
w przyrodzie” – powiedział
kiedyś francuski pisarz André
Malraux.
Międzynarodowy Dzień Kultury jest więc dobrą okazją do
wyróżnienia osób zaangażowanych w działalność kulturalną
– twórców, artystów, animatorów. 13 kwietnia br. w Centrum
Kultury w Solecznikach zostali
uhonorowani najbardziej zasłużeni dla kultury rejonu pracownicy domów kultury i bibliotek, w tym kierownik wydziału
informacji, kultury i turystyki
samorządu rejonu solecznickiego Irena Kołosowska, dyrektor
Centrum Kultury w Solecznikach Grażyna Zabarauskaitė,
dyrektor Biblioteki Publicznej

w Solecznikach Olga Mażejko.
Podpisane przez mera rejonu
solecznickiego Zdzisława Palewicza dyplomy wyróżnionym
osobom wręczyła wicemer rejonu Jadwiga Sinkiewicz.
– Kultura stanowi ważną sferę
działalności człowieka, wzbogaca osobowość, rozwija wrażliwość, daje szansę na rozwijanie
pasji. Praca w kulturze wymaga ogromnego zaangażowania
i niejednokrotnie poświęcenia
czasu prywatnego niezależnie

od pory dnia. Dziś, w tym wyjątkowym dniu życzę pracownikom
wytrwałości, wiary i siły, ale także wielu zawodowych sukcesów.
Niech będą źródłem satysfakcji
i spełnienia zawodowego – powiedziała wicemer Jadwiga Sinkiewicz.
Uroczystość uświetniły występy pracowników kultury oraz
iluzjonisty Mantasa Žmuidinavičiusa – Wizard.
IRENA KOŁOSOWSKA

Festiwal Instrumentów Dętych w Jaszunach
13 kwietnia br. w Szkole Muzycznej w Jaszunach odbył się Festiwal Instrumentów Dętych, w
którym wzięło udział ponad 20 młodocianych muzyków, reprezentujących szkoły muzyczne
rejonu solecznickiego.
Jest to druga edycja spotkania, popularyzującego muzykę na
instrumenty dęte, zapewniająca
wymianę doświadczeń i doskonalenie poziomu wykonawczego oraz

promocję młodocianych artystów.
Dyrektor Szkoły Muzycznej w
Jaszunach Aleksander Godowszczikow bardzo dziękował za zainteresowanie festiwalem uczestnikom

oraz wszystkim zaangażowanym w
przedsięwzięcie. Uczestników imprezy pozdrowiła też kierownik wydziału oświaty i sportu administracji
samorządu Regina Markiewicz.

Podróże kształcą. Podróże
inspirują. Podróże dają
swobodę. Zalety podróży
można mnożyć i mnożyć. Ale
jak na nie się zdobyć? Czy to
koniecznie wielkie wydatki?
Od czego zacząć? O tym,
jak ułożyć sobie program
podróży, jak zobaczyć dużo,
a wydać mało mówiło się
podczas spotkania pt.
„Poznaj smak podróży”.

Doznać smaku podróży –
młodzież dzieli się doświadczeniem
Inicjatorkami i organizatorkami przedsięwzięcia były Beata Pietkiewicz, prezes Rady ds. młodzieży
rejonu solecznickiego, wicedyrektor administracji samorządu oraz
Justyna Baloń, koordynator spraw
młodzieżowych samorządu rejonu
solecznickiego. Zainteresowanych
przygarnęła klimatyczna kawiarenka „Space4u” prowadzona przez Tomasa Seliatyckisa.
Pobytami na drugim końcu
świata, jakimi są USA czy Kanada
pochwalić się może nie każdy. Ale
Magda Sokołowicz owszem. Swoje
podróże na inne kontynenty Magda
zawdzięcza programom studenckim,
z których aktywnie korzystała i to
też polecała innym.
Martynas Norkūnas opowiedział o swoim udziale w projekcie
„Misija Sibiras”, który stał się podróżą zarówno w przeszłość, jak i
przyszłość. Niezwykle emocjonalne opowiadanie Martynasa zahaczyło zakamarki duszy każdego z
obecnych, dotyczyło bowiem najważniejszych wartości – wolności,
wiary, patriotyzmu.

O tym, jak można podróżować
„za grosze”, mówił Marek Kołosowski – łowca tanich biletów lotniczych, których cena decyduje,
jaki kierunek wycieczki zostanie
wybrany. Następnie na portalach
airbnb.com czy couchsurfing.com
poszukuje tanich albo nawet bezpłatnych noclegów. Dzięki smykałce
do zarządzania własnym czasem i
zasobami finansowymi Marek zwiedził większość krajów europejskich
i już przerzucił się na Azję.
Z kolei Erika Sudnicka opowiedziała o strachach i niepewnościach,

które towarzyszą każdemu, kto planuje swoją pierwszą samodzielną
podróż. Bez tego się nie obejdzie, ale
przyjemność, jaką uzyskuje się „po
wyjściu ze swojego domku” jest bezcenna. I tu znów z pomocą przychodzi internet – kiedy możemy zaplanować, co i gdzie chcemy zobaczyć.
Ważny jest też dobór towarzysza
podróży, o czym także mówiła Erika.
Prawie dwugodzinne spotkanie
minęło w oka mgnieniu – tak szybko,
jak mija każda ciekawa podróż.
IRENA KOŁOSOWSKA

Ważny jest też dobór
towarzysza podróży, o czym
także mówiła Erika.
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„Fortuna” – pomyślność w zawodach,
ciężka praca w sali

Rozśpiewani
przedszkolacy
na cześć Litwy
i Polski
Jakie dziecko nie lubi
śpiewać? Chyba trudno
o takie. A cóż może być
bardziej wzruszającego niż
śpiewające dziecko? Tylko
gromada rozśpiewanych
maluchów. Nasze dzieci lubią
śpiewać . Potwierdza to też
od trzech lat organizowany
przez samorząd rejonu
solecznickiego Festiwal
„Śpiewający Przedszkolacy”.
W tym roku impreza została
poświęcona 100-leciu Litwy i
Polski.

Wicemistrzynie Polonijnych Mistrzostw Świata w piłce siatkowej z 2014 roku, zdobywczynie
trzeciego miejsca na XVII Światowch Letnich Igrzyskach Polonijnych w Katowicach,
brązowe medalistki ligi siatkarskiej „Terra sport” z 2017 roku – to tylko kilka z wielu nagród
i mistrzowskich tytułów, które wywalczyły dziewczyny z Siatkarskiego Klubu Sportowego
„Fortuna” z Solecznik.

18 kwietnia br. na scenie Centrum Kultury w Solecznikach zaprezentowało się 75 wesołych maluchów z siedmiu przedszkoli rejonu.
Małych śpiewaków witała licznie
zgromadzona publiczność, w tym
wicemer rejonu solecznickiego Jadwiga Sinkiewicz, kierownik wydziału oświaty i sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego
Regina Markiewicz.
– Bardzo się cieszę, że dzisiaj do
Solecznik przybyło tak wiele śpiewających dzieciaków. Tegoroczna impreza

jest szczególna, gdyż została poświęcona 100. rocznicy Niepodległości Litwy i Polski. Piękne piosenki, uśmiechy
dzieci i dobre emocje będą doskonałym
prezentem na urodziny obu państw –
powiedziała inicjator festiwalu, wicemer rejonu Jadwiga Sinkiewicz.
Za udział w imprezie przedszkolakom zostały wręczone dyplomy, a
niespodzianką dla dzieci byli animatorzy, którzy przygotowali dla nich
wesołe zabawy.
IRENA KOŁOSOWSKA

„Wschodni Patrioci” w Solecznikach
W dn. 6-8 kwietnia br. w rejonie solecznickim gościła młodzież ze Stowarzyszenia „Wschodni Patrioci”,
która przywiozła paczki wielkanocne dla osób starszych, rodzin wielodzietnych, niezamożnych.
Wizyta i pomoc przedstawicieli
Stowarzyszenia w naszym rejonie
stała się możliwa dzięki Stowarzyszeniu „Odra – Niemen”, które też
skierowało „Wschodnich Patriotów”
do Solecznik.
Gościom z Polski towarzyszyli
wicemer rejonu Jadwiga Sinkiewicz oraz radny samorządu, prezes
Wspólnoty Miłosierdzia Bożego Tadeusz Romanowski, którzy wskazali
osoby i rodziny najbardziej potrzebujące pomocy.
Podczas pobytu w rejonie młodzież
odwiedziła także miejsca pamięci narodowej – groby AKowców, Krzyż Pamięci w Koniuchach – gdzie zapaliła
znicze z narodowymi wstążkami.
IRENA KOŁOSOWSKA

10 Soleczniki

KWIECIEŃ 2018

Inicjatorem zebrania chętnych
do grania w piłkę siatkową dziewczyn był Walery Koczan, zastępca kierownika do spraw sportu
wydziału oświaty i sportu administracji rejonu solecznickiego.
W 2011 roku zaistniała potrzeba
powołania kobiecej drużyny siatkarskiej, trzon której stanowiłyby
urzędniczki samorządu, do wystąpienia na turnieju siatkarskim w
powiecie bełchatowskim w Polsce.
Po udanym turnieju w Bełchatowie
dziewczyny postanowiły trenować
dalej. Skład drużyny ciągle się powiększał. Dzięki staraniom Grażyny Rasimavičienė „na starcie”
stanęło osiem miłośniczek piłki
siatkowej.
Zanim 1 stycznia 2013 roku
oficjalnie zarejestrowano kobiecy
Klub Sportowy „Fortuna”, minęły
dwa lata ciężkich treningów pod
czujnym okiem trenerki Lilii Frelik.
Powstaniu klubu przyświecał cel popularyzacji siatkówki wśród młodych
osób, prowadzenia zdrowego trybu
życia, jak też treściwego spędzania
wolnego czasu. Na pierwsze sukcesy
nie trzeba było długo czekać. W 2014
roku dziewczyny zdobyły srebro na
Polonijnych Mistrzostwach Świata
w piłce siatkowej, które odbyły się
w Gliwicach.

Zanim 1 stycznia 2013 roku
oficjalnie zarejestrowano
kobiecy Klub Sportowy
„Fortuna”, minęły dwa lata
ciężkich treningów pod czujnym
okiem trenerki Lilii Frelik.

– To zwycięstwo było dla mnie
najbardziej cenne – mówi Jolanta
Urvikienė, jedna z założycielek klubu siatkarskiego „Fortuna”. – Wyjechaliśmy na te zawody w niepełnym
składzie, poziom naszych zawodniczek był daleki od ideału. Jednak
udało się!
Dwugodzinne treningi trzy
razy w tygodniu zaowocowały pasmem nowych sukcesów. W 2015
roku „Fortuna” stanęła na trzecim stopniu piedestału na XVII
Światowych Letnich Igrzyskach
Polonijnych w Katowicach, rok
później zdobyła brąz siatkarskiej
ligi „Terra sport”. Zamiłowanie
do siatkówki, które towarzyszyło
dziewczynom od lat szkolnych,
sprawiło, że zawodniczki solecznickiej „Fortuny” stały się groźnymi rywalkami dla klubów o większym budżecie finansowym.
– Pięknym dziewczynom się

Dwugodzinne treningi trzy
razy w tygodniu zaowocowały
pasmem nowych sukcesów. W
2015 roku „Fortuna” stanęła
na trzecim stopniu piedestału
na XVII Światowych Letnich
Igrzyskach Polonijnych w
Katowicach, rok później zdobyła
brąz siatkarskiej ligi „Terra
sport”.
nie odmawia! – odpowiada z
uśmiechem Jolanta Urvikienė
na pytanie o źródło finansowania działalności „Fortuny” i po
chwili dodaje, że podstawowym
sponsorem działalności klubu
jest samorząd rejonu solecznickiego. – Mamy też dużo przyjaciół wśród solecznickich spółek:
„Sontransa”, „Etanetas”. Zbiera-
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W Jaszunach

zaprezentowano kresowe rezydencje
18 kwietnia br. w Pałacu
Balińskich w Jaszunach
odbyła się prezentacja
książki – albumu Grzegorza
Rąkowskiego „Kresowe
rezydencje. Zamki, pałace i
dwory na dawnych ziemiach
wschodnich II RP“. Spotkanie
zostało zorganizowane przez
Instytut Polski w Wilnie oraz
Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Warszawie.

Oprócz zamiłowania do
siatkówki łączą nas prawdziwe
więzi przyjaźni.
my też składki członkowskie od
naszych zawodniczek. Wiadomo,
wynajem sal sportowych, odpowiedni ekwipunek sportowy
kosztuje – mówi Jolanta.
Dobre warunki do uprawiania
piłki siatkowej, które oferuje klub
siatkarski „Fortuna” sprawiły, że
skład drużyny od momentu jej założenia zwiększył się prawie dwukrotnie. Dzisiaj zawodniczkami kobiecego klubu siatkarskiego są: Aksana
Mucharskienė, Ewelina Gustienė,
Ilona Masian, Jelena Radzevičienė,
Jolanta Miłosz, Jolanta Urvikienė,
Joanna Iwaszka, Julia Zarecka, Julia
Vrubliauskė, Katarzyna Łunkiewicz,
Lilia Frelik, Olga Skirtunienė, Irina Kokoszkina-Balčienė, Wikto-
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ria Maczkowskaja. Najmłodsza
zawodniczka ma 15, najstarsza
– 38 lat.
– Jest to zasługa naszej Eweliny Gustienė, która namawia spotkane młode i wysokie dziewczyny
do uprawiania siatkówki razem
z nami. Wpadła ona również na
pomysł wydawania kalendarza
z siatkarkami „Fortuny” – mówi
Jolanta.
Przyczyn znakomitych wyników
sportowych na zawodach i turniejach siatkarskich należy dopatrywać
się w wyjątkowej atmosferze panującej wśród dziewczyn.
– Oprócz zamiłowania do siatkówki łączą nas prawdziwe więzi
przyjaźni. Jesteśmy dla siebie drugą
rodziną. Wspólnie spędzamy wolny
czas, organizujemy wyjazdy i spotkania towarzyskie. To nas bardzo
łączy – twierdzi rozgrywająca drużyny Jolanta.
Aby atmosfera na treningach
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była jeszcze bardziej rodzinna, zawodniczki biorą ze sobą swoje dzieci,
którym starają się zaszczepić miłość
do tego sportu, jak też wychować
godnych następców.
Zapytana o plany drużyny w
przyszłości, Jolanta Urvikienė odpowiada, że podstawowym celem
zespołu jest godne reprezentowanie naszego rejonu w siatkarskiej
lidze „Terra sport”, udział w Polonijnych Mistrzostwach Świata w
piłce siatkowej, jak też zdobywanie
największej ilości złotych krążków
we wszystkich pozostałych turniejach, organizowanych w kraju i za
granicą.
– Nie zważając na brak profesjonalnych trenerów piłki siatkowej w
rejonie solecznickim, poziom naszych sportowców ciągle rośnie.
Cieszy nas to bardzo – dodaje zawodniczka „Fortuny”.
ZDZISŁAW PALEWICZ JR

Jak zaznaczył dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński, prezentacja jest już trzecim
projektem historyczno-edukacyjny,
zorganizowanym w pałacu Balińskich w Jaszunach.
Przedstawienie albumu o rezydencjach kresowych zebrało na sali
zabytkowego pałacu wielu gości z
różnych zakątków Wileńszczyzny,
jak również uczniów i pedagogów
Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, pracowników Solecznickiej
Biblioteki Publicznej. Autora prezentowanego dzieła przedstawił dr
Kazimierz Krajewski, historyk Instytutu Pamięci Narodowej.
– Grzegorz Rąkowski opisał Polskę mniej znaną, a dla tysięcy miłośników dawnych ziem Rzeczypospolitej oraz przewodników i pilotów
po wielkim kresowym obszarze stał
się prawdziwym guru, bowiem jego
książki zawierają niezwykle rzetelne
informacje, dokładne opisy, ciekawostki historyczne i przyrodnicze.

Liczne wyjazdy na Wileńszczyznę,
Polesie, Podole, Ziemię Lwowską
i Wołyń zaowocowały artykułami,
opowieściami i przewodnikami –
powiedział dr K. Krajewski, znawca
dwudziestowiecznej historii Polski,
specjalizujący się w dziejach polskich Kresów Północno-Wschodnich
w okresie II wojny światowej i stalinizmu.
Album zatytułowany „Kresowe
rezydencje. Zamki, pałace i dwory
na dawnych ziemiach wschodnich II
RP” – to publikacja przygotowana i
wydana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, który
od wielu lat bada najdramatyczniejszy okres dziejów północno-wschodnich terenów II Rzeczypospolitej.
Wydanie zawiera prawie 500 stron i
tysiące zdjęć dawnych zamków, pałaców i dworów ziemiańskich, które

Grzegorz Rąkowski opisał Polskę mniej znaną, a dla tysięcy
miłośników dawnych ziem Rzeczypospolitej oraz przewodników
i pilotów po wielkim kresowym obszarze stał się prawdziwym
guru, bowiem jego książki zawierają niezwykle rzetelne informacje,
dokładne opisy, ciekawostki historyczne i przyrodnicze.

znajdują się na ziemiach przedwojennego województwa wileńskiego.
Dzisiaj te wspaniałe zabytki dzieli
litewsko-białoruska granica państwowa. Wszystkie obiekty autor albumu odwiedził osobiście (niektóre
po kilka razy), wykonując przy tej
okazji dokumentację fotograficzną,
badając ich obecny stan zachowania
oraz sposób użytkowania.
– Przed II wojną światową na terenach województwa wileńskiego
istniało ponad 2000 dworów, dworków, pałaców, zamków. W swojej
pracy udało mi się opisać 200. Zabytki znajdują się jak na Litwie, tak i na
Białorusi. Mogę śmiało stwierdzić,
że pod względem obecnego stanu
dawnych dworków i pałaców Litwa
znacznie lepiej wypada od swojej sąsiadki. Więcej jest tu renowowanych
dworów czy pałaców, czego dobrym
przykładem jest miejsce naszego
spotkania – powiedział dr Grzegorz
Rąkowski, autor albumu.
Urodzony na Mazowszu autor od
dzieciństwa fascynuje się historią i
podróżami. Od końca lat 80. nieustannie podróżuje po dawnych Kresach
II RP. Jak sam przyznał, początkowo
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5 faktów o rejonie,
których (być może)
nie znałeś
1.

te podróże nosiły charakter jedynie
turystyczny. Później zaczął dokumentować, gromadzić informacje, zdjęcia,
literaturę, pamiętniki, wspomnienia,
opisy terenów Kresów. Po latach wieloletni wysiłek, przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie,
zaowocował wydaniem pięknego albumu. W dalszych planach autora jest
publikacja kolejnych tomów poświęconych historii i zabytkom polskich
Kresów.

– Z Wileńszczyzny powędruję, że
tak powiem, na południe, czyli Białoruś. Krok po kroku zamierzam iść
w swojej pracy do samego Wołynia
– powiedział dr Rąkowski.
W książce-albumie o kresowych
rezydencjach czytelnik znajdzie
także zdjęcia i opisy historyczne
dawnych dworów i pałaców położonych na Ziemi Solecznickiej.
Autor szczegółowo i bogato opisał
pałace i dwory w Jaszunach, Tabo-

Przed II wojną światową
na terenach województwa
wileńskiego istniało ponad
2000 dworów, dworków,
pałaców, zamków. W swojej
pracy udało mi się opisać 200.
ryszkach, Jaworowie, Solecznikach,
Małych Solecznikach, Mereczu,
Pawłowie, Norwiliszkach i Wilkiszkach. Pozostałe dawne dwórki
i dwory ziemianskie z rejonu solecznickiego ukażą się w kolejnej
pracy, która zostanie poświęcona
zabytkom dawnego województwa
nowogródzkiego II RP.
– Z niecierpliwością będziemy
czekali na opis rezydencji szlacheckich i dworów z Nowogródczyzny,
gdzie znajdziemy inne zabytki znajdujące się dzisiaj w granicach rejonu solecznickiego i Litwy – powiedział Kazimierz Karpicz, kierownik
zespołu pałacowo-dworkowego w
Jaszunach.
Album został wydany przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach
projektu badawczego „Dopalanie
Kresów”. W planach jest wydanie
pięciu tomów.
ANDRZEJ KOŁOSOWSKI
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W 1884 roku na sądzie w Sankt
Petersburgu po raz pierwszy
udokumentowano postawioną diagnozę, która brzmiała:„psychopata”. Przed sądem stanęła pani Semionowa, oskarżona o zabójstwo
ze szczególnym okrucieństwem
dziewczynki Sary Becker. Oskarżonej
bez zwątpienia groziła kara śmierci.
Podczas posiedzenia sądowego wystąpił jednak urodzony w Jaszunach
syn Zofii Śniadeckiej i Michała Balińskiego – psychiatra Jan Baliński,
który poświadczył, że Semionowa
jest psychopatką. Wymienił nieznane wówczas objawy choroby: dbanie
wyłącznie o swoje interesy i chęci,
brak empatii. Baliński twierdził, że
kobieta jest chora i nie może kontrolować swoich czynów, dlatego
nie może za nie odpowiadać. Sędzia uwzględnił zeznania lekarza
i Semionowa została oczyszczona
z zarzutów. Prasa brytyjska bardzo

negatywnie odreagowała na wyrok sądowy. W jednej z gazet padło
stwierdzenie, że wszystkich psychopatów należałoby skazać na śmierć
przez powieszenie (źródło: Klauskite
istorikų, Iliustruotoji istorija, 2012, nr.
1, s. 11). Jan Baliński jest nazywany
ojcem psychiatrii rosyjskiej. Zmarł
w 1902 roku. Zgodnie z wolą został
pochowany w Jaszunach na cmentarzyku rodzinnym.

2.

W 1971 roku w gminie Poszki
pod dębem w Grzybiszkach znaleziono największego prawdziwka
(borowika) na Litwie. Grzyb ważył 3,05
kg, a jego średnica wyniosła 49 cm.
Prawdziwek – olbrzym został zarejestrwoany w Księdze Rekordów Litwy.

3.

Historycy przypuszczają, że
żona Witolda Anna pochodziła
z Ejszyszek, a zamek na grodzisku
niedaleko Ejszyszek, zwanym dziś

potocznie „Majakiem“, był jej ojcowizną. Same Ejszyszki są jedynym
miasteczkiem w dzisiejszym rejonie
solecznickim, które posiadało prawo
magdeburskie.

4.

Przy samej granicy z Białorusią znajduje się wieś Norwiliszki, przy znanym zaś norwiliskim klasztorze stoi drewniany
kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. W czasach
radzieckich, kiedy granica między
Litwą a Białorusią była otwarta, do
kościoła przychodzili mieszkańcy
okolicznych białoruskich wsi. Tu
tez chowali swoich zmarłych. Po
rozpadzie Związku Radzieckiego
wierzący z pogranicza Białorusi nie
mogli uczęszcząć na msze św. Jednak od strony litewskiej postawiono zwróconą w stronę wschodnich
sąsiadów kapliczkę. Podczas nabożeństwa ksiądz wychodził z kościoła
i udawał się pod kapliczkę, a ludzie,
choć po drugiej stronie i za płotem,
mogli razem się modlić.

5.

Przez kilka dziesięcioleci w
Puszczy Rudnickiej istniał poligon wojenny. W lesie rzucano materiały wybuchowe, runo leśne zostało
wypalone, formując wydmy kontynentalne, prawie jak na Mierzei Kurońskiej. Każdego roku we wrześniu
wydmy Puszczy Rudnickiej przybierają jasnofioletowy kolor z powodu
kwitnięcia wrzosów i wtedy jest tu o
wiele piękniej niż na słynnej mierzei.
Przygotowała ERIKA SUDNICKA
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RODM – nowe instytucje Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP
W 2016 roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zostały powołane Regionalne Ośrodki
Debaty Międzynarodowej. Głównym celem ośrodków jest informowanie mieszkańców Polski o
priorytetach polityki zagranicznej i działalności MSZ, ale także stanowią one pierwszorzędne kanały
współpracy Ministerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi.
Idea powołania sieci RODM narodziła się przed trzema laty jako realizacja zapowiedzi Ministra Spraw
Zagranicznych o konieczności nadania “…impetu samorządowemu i
obywatelskiemu wymiarowi polityki
zagranicznej”. Nowe ośrodki miały
stanowić przede wszystkim ministerialne zaproszenie do współtworzenia w regionach polskiej polityki
zagranicznej.
Sieć RODM animuje w regionie
działania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prowadzi dzia-

łalność informacyjną i edukacyjną.
Ośrodki mają za zadanie udostępniać specjalistyczne materiały, opracowania i publikacje, zaś szczegółowych informacji w zakresie polskiej
polityki europejskiej i zagranicznej
udzielają tam wyspecjalizowani
konsultanci. Ośrodki organizują też
szereg przedsięwzięć w regionach,
które angażują lokalnych ekspertów,
przedstawicieli samorządów organizacji trzeciego sektora do dyskusji
nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej i sposobami włączenia

społeczności lokalnych do budowy
pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Koordynacją
pracy Sieci RODM w ramach MSZ
zajmuje się Wydział ds. Wymiaru
Samorządowego i Obywatelskiego.
W całym kraju funkcjonuje 9 Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, prowadzonych przez
różne instytucje, które zostały wybrane przez MSZ w wyniku ogłoszonego
konkursu otwartego. Ośrodki są prowadzone przez uniwersytety, fundacje, szkoły wyższe czy stowarzyszenia.

Polonia i Polacy za granicą w RODM

Wydawca:
Solecznicki Oddział Rejonowy
Związku Polaków na Litwie
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W Warszawie i Olsztynie
RODM prowadzone przez
Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”. Oba ośrodki
prowadzą intensywną
działalność: organizują
warsztaty, spotkania,
wystawy, konferencje oraz
zajęcia dla młodzieży w
szkołach w obrębie własnych
województw.
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Tematyka działalności obydwu
ośrodków wyróżnia się na tle pozostałych RODM, dlatego, że częściej
niż w pozostałych, są tu poruszane
tematy związane z Polonią i Polakami za granicą. Warszawski RODM
już w 2016 roku zorganizował cykl
spotkań dla młodzieży „ Polityka
RP wobec Polaków na Wschodzie”,
wystawę „Jan Paweł II – spotkania z
Polonią”. W 2017 roku nie zabrakło
tematów o prasie polonijnej, Adamie Mickiewiczu czy spotkań ze
studentami z zagranicy. Nie tylko
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tej Wschodniej. W 2018 roku warszawski RODM m.in. włączył się w
akcję „Zima w mieście” i opowiadał
najmłodszym mieszkańcom Warszawy o Polonii i Polakach za granicą.
Ciekawa inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych przybliża
mieszkańcom województw nie tylko
pracę ministerstwa, ale przez to, że
dwa ośrodki prowadzi Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, również tematykę
dotycząca Polonii i Polaków za granicą.
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