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S£OWO WSTÊPNE

Jestem za, a nawet przeciw!

Spis treci

Od 1992 roku trzeci program
Polskiego Radia organizuje wród
s³uchaczy konkurs o nazwie
Srebrne usta, na najbardziej zaskakuj¹ce i zabawne wypowiedzi
osób z polskiej sceny politycznej.
Wypowiedzi laureatów sta³y siê ju¿
klasyk¹ satyry politycznej. Wród
laureatów by³ miêdzy innymi w³aciciel têgiej i prostej mowy prezydent Lech Wa³êsa, autor s³ynnego
powiedzonka Jestem za, a nawet
przeciw!. Ta wypowied, co
prawda, nie dosta³a nagrody konkursowej, ale utkwi³a w pamiêci
ludzkiej. Do dzi nikt nie mo¿e doszukaæ siê logiki w tych s³owach.
Na Litwie nie ma konkursu
Srebrne usta, lecz samych ust na
naszej scenie politycznej jest co nie
miara. To cieszy, bo jest komu lud
rozmieszyæ i martwi, poniewa¿ s¹
to nasi wybrañcy. W³anie posiadaczem takich ust jest obecny premier
Andrius Kubilius. W marcu doktor
fizyki udowodni³, ¿e potrafi myleæ
ponad poziomem zwyk³ej, prostej i
pojêtej logiki ludzkiej. Dziecko, które ronie w rodzinie mniejszoci narodowych powinno znaæ w³asn¹ kulturê i jêzyk. Jednak konieczne jest
stworzenie warunków, by mog³o dobrze znaæ jak jêzyk litewski, tak i inne
jêzyki, dla przyk³adu angielski, powiedzia³ premier komentuj¹c nowy
projektu Ustawy o owiacie. Sejm
wiêkszoci¹ g³osów zatwierdzi³
Ustawê. Tu - wszystko zrozumia³e

i logiczne. Rz¹dz¹ca konserwatywna opcja polityczna zrealizowa³a swój
cel  wdro¿enia planu asymilacji
mniejszoci narodowych pod przykrywk¹ reformy owiatowej. W ten
sposób powinnimy to traktowaæ. Nie
potrafiê jednak zrozumieæ w jaki sposób nauczanie geografii i historii Litwy w jêzyku pañstwowym pomo¿e
uczniom lepiej opanowaæ jêzyki rosyjski czy angielski? Panie premierze,
co ma piernik do wiatraka? Czy nowa
ustawa zak³ada wiêksz¹ liczbê godzin
jêzyków obcych? Nie! Wiêksz¹ liczbê godzin przedmiotów w jêzyku litewskim? Tak!
Litwa nie bez podstaw szczyci siê
tym, ¿e na jej terenie dzia³a ponad
sto polskich szkó³. Jednak przyjêta
Ustawa w krótkim czasie mo¿e
zmniejszyæ ich liczbê niemal o po³owê, bowiem zgodnie z liter¹ prawa
preferuje siê funkcjonowanie szkó³
z pañstwowym jêzykiem nauczania.
Znowu mózg mi paruje, gdy usi³ujê
doszukaæ siê logiki w postêpowaniu
naszych polityków. Tego, czym siê
szczyc¹, chc¹ siebie pozbawiæ!
Czego naprawdê powinni byliby
siê pozbyæ, to hañbi¹cej ca³y kraj praktyki tolerowania nacjonalistycznych
marszy z okazji 11 marca. Ju¿ nie po
raz pierwszy sto³eczne w³adze wydaj¹ zgodê na marsz nacjonalistów,
których jedynym has³em jest Litwa
dla Litwinów. Obecny mer Wilna
jest, a propos, koleg¹ partyjnym szefa rz¹du. Kubilius bardzo chce wi-

dzieæ Raimundasa Aleknê dalej na
stanowisku w³odarza stolicy. Czy¿by po to, ¿eby i w nastêpnym roku
wyda³ nacjonalistom pozwolenie na
przemarsz przez centrum Wilna?
W celu zachowania twarzy, premier, rzecz jasna, os¹dzi³ przemarsz,
oskar¿aj¹c jego organizatorów o dyskredytacjê ojczyzny w oczach cywilizowanego wiata. Nie wspomnia³
tylko ani s³owem, kto wspiera patriotów. Nie wyt³umaczy³, dlaczego
w czo³ówce manifestacji dumnie
kroczy³, niech i zawieszony w prawach cz³onkowskich, jednak jego
kolega partyjny, pose³ Kazimeras
Uoka. Mo¿e dlatego nie wspomnia³,
¿e razem z innym kumplem partyjnym, Gintarasem Songail¹, który komentuj¹c przemarsz z 11 marca powiedzia³, i¿ Litwa, jako pañstwo,
powinna dla ludzi, które wi¹¿¹ siebie
z jej losem, stwarzaæ warunki do
¿ycia i tworzenia w litewskim, a nie
w ¿adnym innym wiecie, po kryjomu marzy o tym samym? Je¿eli tak,
to wszystko jest logiczne: czytaæ, pisaæ, mówiæ tylko po litewsku.
Andrzej Ko³osowski
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Przetrwamy...
17 marca Sejm Litwy przyj¹³ nowelizacjê Ustawy o owiacie,
która w artykule powiêconym kszta³ceniu w jêzykach mniejszoci narodowych zak³ada, ¿e w szko³ach nielitewskich lekcje
poznania wiata w klasach pocz¹tkowych, historii i geografii w
czêci programu dotycz¹cej Litwy oraz wychowania obywatelskiego bêd¹ prowadzone po litewsku. Ponadto od 2013 roku
zostanie ujednolicony egzamin z jêzyka litewskiego. W grupach
przygotowawczych dzieci bêd¹ mia³y co najmniej 4 godziny jêzyka litewskiego tygodniowo. Pos³owie uznali równie¿, ¿e w przypadku ma³ych miejscowoci, gdzie obecnie dzia³aj¹ dwie szko³y,
np. z litewskim i polskim jêzykiem nauczania, i szko³y te nie
spe³niaj¹ wymogów co do liczby uczniów, zamkniêta zostanie
szko³a polska.
d 2015 roku maj¹ znikn¹æ szko- ska uwiadomi³a, ¿e prowadzi to je³y rednie, bêd¹ istnia³y szko³y dynie do asymilacji, przyznaj¹c rapocz¹tkowe, progimnazja i gimnazja. cjê Polakom nie zgadzaj¹cym siê na
Za now¹ ustaw¹ g³osowa³o 76 po- pogarszanie sytuacji owiaty w jês³ów, 14 by³o przeciwko, 29 wstrzy- zyku ojczystym.
ma³o siê od g³osu. Zosta³a przyjêta
W dniu, kiedy Sejm g³osowa³ nad
g³ównie g³osami rz¹dz¹cej koalicji, Ustaw¹ o owiacie, w Solecznikach
sk³adaj¹cej siê z partii konserwatyw- obradowa³a konferencja Solecznicnej i ugrupowañ liberalnych. Ugru- kiego Oddzia³u Zwi¹zku Zawodowepowania opozycyjne  przede go Pracowników Owiaty. Maj¹ce
wszystkim socjaldemokraci, pos³o- nast¹piæ zmiany by³y jednym z tewie z Partii Pracy oraz partii Porz¹- matów dyskusji. Uczestnicy konfedek i Sprawiedliwoæ  g³osowali rencji przyjêli rezolucjê, w której
albo przeciwko, albo powstrzymali zwrócili siê z prob¹ do prezydent,
siê od g³osu. Przeciwko ustawie g³o- by nie podpisywa³a Ustawy.  Uwasowali trzej pos³owie Akcji Wybor- ¿amy, ¿e przyjêta Ustawa podwa¿a
czej Polaków na Litwie.
prawo mniejszoci narodowych do
Wiêkszoci pos³ów nie przekona- nauki w jêzyku ojczystym  powie³o 60 tys. 131 podpisów zebranych dzia³ przewodnicz¹cy Zwi¹zku Jan
w trakcie akcji w obronie szkolnic- Jurgielewicz.  Tak wa¿ny dokument
twa polskiego na Litwie. Pod listem zosta³ przyjêty bez konsultacji ze
otwartym skierowanym do najwy¿- zwi¹zkami zawodowymi, przedstaszych w³adz kraju podpisa³o siê miê- wicielami rodowisk nauczycieldzy innymi ponad jedenacie tysiê- skich. Najbardziej niepokoi zwi¹zcy mieszkañców rejonu solecznic- kowców planowane ujednolicenie od
kiego, akcja objê³a wszystkie gminy, 2013 roku egzaminu z jêzyka litewwszystkie polskie placówki owiato- skiego i zasady optymalizacji sieci
we. Spo³ecznoæ polsk¹ w kwestii szkó³.  Naszym zdaniem, okres
owiaty popiera mniejszoæ rosyjska, przejciowy musia³by byæ znacznie
która pozna³a ju¿ dobrodziejstwa d³u¿szy, uczniowie musz¹ siê zacz¹æ
dwujêzycznego nauczania. Kilka lat uczyæ wg ujednoliconych programów
temu 38 rosyjskich szkó³ w ramach od klasy 5 i wówczas w klasie maeksperymentu zgodzi³o siê wprowa- turalnej mogliby zdawaæ egzamin na
dziæ nauczanie kilku przedmiotów po równi z rówienikami ze szkó³ litewlitewsku. ¯adne pozytywne zmiany skich.  Jan Jurgielewicz s¹dzi, ¿e
nie nast¹pi³y, wrêcz przeciwnie, po- ujednolicenie bêdzie mia³o negatywziom wiedzy z tych przedmiotów ny wp³yw na wyniki egzaminu. Za
spad³ i wówczas spo³ecznoæ rosyj- popieszne i nieprzemylane decy-

O

zje polityków odpowiedzialnoæ spadnie na nauczycieli, to do nich rodzice bêd¹ mieli pretensje o to, ¿e dzieci gorzej z³o¿y³y egzaminy i nie dosta³y siê na wymarzone studia. S¹
te¿ uzasadnione obawy co do konsekwencji optymalizacji sieci szkó³
zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy. Szacuje siê, ¿e oko³o
po³owy istniej¹cych obecnie w rejonie solecznickim szkó³ jest zagro¿onych. Dzieci bêd¹ musia³y doje¿d¿aæ
do najbli¿szej placówki z polskim jêzykiem nauczania nawet 20 kilometrów, alternatyw¹ bêdzie szko³a litewska. W ten sposób nast¹pi przymusowa lituanizacja ludnoci. Ostateczny wynik  nie ma Polaków
na Wileñszczynie. W myl powiedzenia: nie ma cz³owieka, nie ma
problemu  konkluduje Jurgielewicz.
W³adze kraju, spo³eczeñstwo litewskie zdaje siê nie s³yszeæ argumentów mniejszoci narodowych.
Ustawa zosta³a przyjêta. Ostatnie
s³owo ma prezydent Dalia Grybau.
skaite, która j¹ albo podpisze, albo
zawetuje. Przekazuj¹c opiniê szefowej pañstwa, jej doradczyni ds.
.
owiaty i kultury Virginija Budiene
powiedzia³a, ¿e wprowadzone zmiany sprawi¹, ¿e szko³y mniejszoci
narodowych stan¹ siê bardziej atrakcyjne, gdy¿ umo¿liwi¹ ka¿demu
obywatelowi Litwy dobre opanowanie jêzyka litewskiego.
Wszystko wiêc wskazuje na to,
¿e prezydent ustawê podpisze. Co
dalej? Podczas uroczystego zamkniêcia XXII Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego mer rejonu,
prezes Solecznickiego Oddzia³u ZPL
Zdzis³aw Palewicz, odwo³uj¹c siê do
wyników g³osowania w Sejmie, zacytowa³ urywek z piosenki Wojciecha M³ynarskiego pt. Przetrwamy:
Dopóki zwyk³e, proste s³owa
nie wynaturz¹ siê ¿a³onie,
póki pokrêtna nowomowa
zakalcem w ustach nam nie ronie,
dopóki prawdê nazywamy,
nieustêpliwie æwicz¹c wargi
w mowie Mi³osza, mowie Skargi,
przetrwamy...
Barbara Sosno
Marzec 2011
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wiêto mowy ojczystej

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Polszczyzna naszej m³odzie¿y, uczniów nawet tych presti¿owych polskich szkó³ pozostawia wiele do ¿yczenia. Jêzyk
polski od lat jest wypierany ze
szko³y polskiej, najpierw egzamin na maturze sta³ siê nieobowi¹zkowy, potem zaczê³o siê
stopniowe zmniejszanie godzin
lekcyjnych. Nowelizacja ustawy
o owiacie zada³a kolejny cios
presti¿owi jêzyka polskiego: w
szkole polskiej ma byæ coraz
wiêcej litewskiego, kosztem
jêzyka ojczystego. Tym cenniejsze s¹ wiêc wszelkie inicjatywy, maj¹ce uwiadomiæ m³odzie¿y, ¿e jêzyka ojczystego,
tego w którym siê myli i ni,
nic nie zast¹pi.
i, którzy byli w Jaszunach na zamkniêciu XXII Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego, wyjechali
podbudowani wiar¹, ¿e mimo
wszystko w m³odym pokoleniu mocno zakorzeniony jest duch polskoci
i dlatego przetrwamy. S³owa wypowiedziane przez Waldemara li¿ewskiego, ucznia gimnazjum w Ejszyszkach, zdobywcy II miejsca, wywo³a³y g³ony aplauz zgromadzonych:
Jestem gotów opiekowaæ siê polsk¹
mow¹, polskoci¹, poniewa¿ jest to
obywatelski obowi¹zek. Jestem
dumny, ¿e jestem Polakiem!
XXII Olimpiada Literatury i Jêzyka Polskiego zgromadzi³a 33
uczniów klas 11 i 12 z 21 szkó³ polskich Wileñszczyzny. Eliminacje
trwa³y dwa dni, pierwszego uczestnicy pisali prace pisemne, mieli do
wyboru 3 tematy i dwie interpretacje tekstu. Drugiego dnia zaprezentowali przygotowane zawczasu wypowiedzi ustne na temat literacki i
jêzykowy. W komisji oceniaj¹cej pod
przewodnictwem doc. dr Haliny Turkiewicz pracowali wyk³adowcy wileñskich polonistyk, wspierani przez
naukowców Instytutu Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Komisja przyzna³a miejsce
pierwsze, dwa  drugie i trzy trzecie
oraz 4 wyró¿nienia.
Wród zwyciêzców s¹ uczniowie

du¿ych wileñskich szkó³, ale te¿ na
przyk³ad, szko³y w Turgielach. Polonistka Walentyna Dulko, która co
roku szykuje swoich uczniów na
olimpiady i ró¿ne konkursy, cieszy³a
siê z sukcesu swojej uczennicy Bo¿eny ¯y³o, która trafi³a do cis³ej czo³ówki: To bardzo skromna, pracowita, oczytana osoba, pisz¹ca wietne wypracowania, uczestniczy³a w
mini olimpiadzie, eliminacjach rejonowych, a¿ osi¹gnê³a taki sukces 
absolutnie zas³u¿ony.
Zwyciêska dziesi¹tka w dniach 69 kwietnia wemie udzia³ w zawodach
ogólnopolskich w Konstancinie i w
Warszawie. Uczestnicy ogólnopolskiej
olimpiady maj¹ zapewnione studia polonistyczne w Polsce, natomiast ci, którzy wybior¹ inne kierunki, maj¹ pewne ulgi przy rekrutacji na studia ze stypendium rz¹du polskiego, maj¹ np. zaliczony na 80 punktów ze 100 mo¿liwych test z jêzyka polskiego. Laureaci olimpiady maj¹ te¿ dodatkowe
punkty przy rekrutacji na studia na Litwie na dowolny kierunek. Te dodatkowe bonusy w momencie og³oszenia
wyników nie by³y chyba dla uczestników najwa¿niejsze.
Zwyciêzcy zostali hojnie obdarowani przez sponsorów olimpiady. ZPL
zdobywczyni I miejsca ufundowa³ telewizor, za II miejsce  lustrzany aparat fotograficzny, za trzecie  kino domowe, by³y te¿ nagrody pieniê¿ne,
wydania ksi¹¿kowe, upominki od Ma-

cierzy Szkolnej, Wydzia³u Konsularnego Ambasady RP, samorz¹dów, ministerstwa owiaty. Katedra Filologii
Polskiej i Dydaktyki WUP dodatkowo
wyró¿ni³a trzy uczestniczki, które nie
trafi³y do dziesi¹tki najlepszych, niemniej mia³y wietnie przygotowane
wypowiedzi ustne, s¹ to Jolanta Ro¿ewicz ze Szko³y redniej im. Micha³a Baliñskiego w Jaszunach, Joanna
Wo³odko z Gimnazjum ¯ejmiana w
Podbrodziu i Agata Szuszkiewicz ze
Szko³y redniej w Mickunach. Z kolei
wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Bonis³awski
wrêczy³ nagrody pocieszenia Justynie
£atkowskiej z Gimnazjum im. Jana
Paw³a II, Beacie M³yñskiej z Mejszagolskiej Szko³y redniej im. Ks. Obrembskiego i Julii Milun ze Szko³y
redniej im. Anny Krepsztul w Butrymañcach, które by³y najbli¿szej zwyciêskiej dziesi¹tki.
Stanis³aw Kargul, kierownik Wydzia³u Konsularnego Ambasady RP
uhonorowa³ nagrodami pieniê¿nymi
nauczycielki, które przygotowa³y laureatów: Stanis³awê Wielisiejczyk,
Wac³awê Iwanowsk¹, Czes³awê
Osipowicz, Mirenê Narkun, Walentynê Dulko, Janinê Kuckiene, Anetê
Polakiewicz i Bo¿enê Bandalewicz.
Olimpiada jêzyka polskiego jest
nazywana wiêtem Mowy Ojczystej, w ci¹gu 22 lat odwiedzi³a
wszystkie zak¹tki Wileñszczyzny.
Szko³a rednia im. Micha³a Baliñ-

AKTUALIA
skiego gospodarzem olimpiady by³a
ju¿ po raz drugi, w 2002 roku w Jaszunach podejmowano uczestników
XIII olimpiady. Dla szko³y to zawsze
wyzwanie, du¿o pracy i powiêcenia, lecz równie¿ zaszczyt i okazja
promocji swoich osi¹gniêæ. Jaszuñska szko³a powita³a goci ca³kowicie odnowiona, wci¹¿ jeszcze pachn¹ca farb¹, zreszt¹ na szkolnym
dziedziñcu wci¹¿ s¹ widoczne lady
bytnoci budowlañców. Uczestnicy
i ich nauczyciele oraz cz³onkowie
komisji chwalili wietn¹ organizacjê,

stworzon¹ przez gospodarzy, sprzyjaj¹c¹ pracy atmosferê. Szko³a przygotowa³a te¿ program towarzysz¹cy: wycieczkê po Jaszunach i okolicach. Zamkniêcie olimpiady uwietni³ spektakl zatytu³owany Do zbiela³ej ró¿y podobna, przybli¿aj¹cy
postaæ Ludwiki niadeckiej, muzy
Juliusza S³owackiego, w wykonaniu
uczniów pod kierownictwem polonistki Janiny Kury³o.
Obecny na uroczystoci kanclerz
ministerstwa owiaty i nauki Dainius
Numgaudis przekaza³ list dziêkczyn-

ny od ministra dla kierowniczki wydzia³u owiaty rejonu solecznickiego Reginy Markiewicz za pomoc w
przygotowaniu zarówno olimpiady
jêzyka polskiego, jak równie¿ olimpiady jêzyka pañstwowego, która na
pocz¹tku marca odby³a siê w Solecznickim gimnazjum im. niadeckiego.
Mer Zdzis³aw Palewicz zapewni³, ¿e
w rejonie solecznickim zawsze s¹
otwarci na podobne inicjatywy, a
zw³aszcza jeli chodzi o utrwalanie
ladów polskoci.
Barbara Sosno

W marcu w kraju odby³ siê I etap powszechnego spisu ludnoci. By³ wyj¹tkowy, poniewa¿ po raz pierwszy w historii mieszkañcy mogli skorzystaæ z mo¿liwoci samospisu
przez internet. Z tej mo¿liwoci skorzysta³o oko³o 32 proc. mieszkañców kraju. W rejonie
solecznickim samospisa³o siê 3828 osób, czyli 10,3 proc. ogó³u.

Idzie rachmistrz, idzie
Powszechny spis ludnoci na Litwie rozpocz¹³ siê 1 marca. Do tych,
którzy nie wype³nili formularza za
porednictwem internetu, w dniach
od 5 kwietnia do 9 maja przyjd¹ rachmistrzowie. Rejon solecznicki zosta³
podzielony na dwie podstrefy  solecznick¹ i ejszysk¹. Do solecznickiej nale¿y 5 gmin: Turgiele, Kamionka, Poszki, Dziewieniszki i Soleczniki. Do ejszyskiej  8 gmin: Jaszuny,
Gierwiszki, Butrymañce, Podborze,
Bia³a Waka, Koleniki, Ejszyszki,
Dajnowa. Wywiady w terenie bêdzie
prowadzi³o 75 rachmistrzów. Bêd¹
to osoby zaanga¿owane za porednictwem Gie³dy Pracy. Naby³y odpowiednie kwalifikacje podczas specjalnych kursów. Pracê rachmistrzów bêdzie nadzorowa³o 13 instruktorów. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿dy rachmistrz bêdzie wyposa¿ony w

identyfikator ze zdjêciem, oraz specjaln¹ teczkê z nalepk¹ Suraymas
2011. Tylko osoba z takim identyfikatorem i teczk¹ mo¿e byæ wpuszczona do domu!
Formularze spisowe sk³adaj¹ siê
z dwóch czêci. Pierwsza ma zawieraæ odpowiedzi na pytania dotycz¹ce stanu i charakterystyki zasobów
mieszkaniowych, druga  danych
osobowych mieszkañców. Formularz powinien byæ wype³niany niebieskim d³ugopisem i wy³¹cznie ze s³ów
osoby ankietowanej. Rachmistrzowie nie maj¹ prawa sugerowania
odpowiedzi na pytanie. Mieszkaniec
ma prawo wgl¹du do formularza w
trakcie jego wype³niania. Uczestnictwo w spisie jest obowi¹zkowe, dlatego rachmistrzowie bêd¹ odwiedzaæ
gospodarstwa a¿ do skutku. Od 5
kwietnia do 9 maja w siedzibach gmin

Wed³ug spisu z 2001 roku rejon solecznicki zamieszkuje 39
282 mieszkañców. Narodowoæ polsk¹ zadeklarowa³o wówczas 79,5
proc., litewsk¹  10,4 proc., rosyjsk¹  5 proc., bia³orusk¹  2,9
proc., ukraiñsk¹  0,6 proc., romsk¹  0,3 proc., tatarsk¹  0,1
proc. 1 proc. uczestników spisu nie wskaza³o narodowoci.
93 proc. mieszkañców rejonu wskaza³o, ¿e wyznaje wiarê katolick¹, 4 proc.  prawos³awie, 3 proc.  inne wyznania.
Z danych Departamentu Statystyki wynika, ¿e 1 stycznia 2011
roku rejon solecznicki zamieszkiwa³o 36 320 osób.

w dniach i godzinach pracy bêd¹
dy¿urni instruktorzy, którzy udziel¹
odpowiedzi na wszystkie dotycz¹ce
spisu pytania.
Dziêki spisowi mo¿emy policzyæ
ilu nas, Polaków, mieszka na Litwie.
Chcielibymy, ¿eby wszyscy z nas,
zw³aszcza m³odzi, wykorzystali tê
mo¿liwoæ.
 Jest to sprawa wagi pañstwowo  spo³ecznej  uwa¿a mer, prezes solecznickiego oddzia³u ZPL
Zdzis³aw Palewicz.  Dla nas, Polaków, jest wa¿ne, by siê spisa³o nas
nie mniej ni¿ w poprzednim spisie.
Organy pañstwowe, których obowi¹zkiem jest troska o ka¿dego obywatela i mniejszoci narodowe, dostan¹ bezapelacyjny argument, ¿e
jest nas tak samo du¿o. Liczba Polaków na Wileñszczynie jest bardzo wa¿na w sensie praktycznym,
w myl realizacji naszych postulatów i za³atwienia problemów.
Zreszt¹ ka¿dy Polak, Rosjanin, czy
Litwin nie ma innego wyboru  powinien deklarowaæ sw¹ narodowoæ. Mamy j¹ w spadku po swoich przodkach. Nie mamy moralnego
prawa modyfikowaæ swego pochodzenia. Bylimy, jestemy i bêdziemy Polakami.
Wynik powszechnego spisu ludnoci poznamy jesieni¹ br.
Bo¿ena Lenkiewicz
Marzec 2011
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KULTURA

Wydarzenia kulturalne z najwy¿szej pó³ki
Krzywdz¹ce s¹ pojawiaj¹ce siê w mediach litewskojêzycznych opinie, ¿e kultura
nie dociera do rejonu solecznickiego. Nic podobnego, w Solecznikach, Ejszyszkach,
Turgielach, innych miejscowociach koncertuj¹ najlepsze zespo³y, znani wykonawcy, odbywaj¹ siê warsztaty i plenery. W roku 2011 kalendarz wydarzeñ kulturalnych
równie¿ bêdzie treciwy i trafiaj¹cy w ró¿ne gusty.

C

o roku, na pocz¹tku padziernika Solecznickie Centrum Kultury sk³ada w samorz¹dzie projekt bud¿etu na rok przysz³y, na pocz¹tku
roku jest ju¿ wiadomo, jak¹ kwot¹ na
potrzeby kultury dysponuje. Jednoczenie, ju¿ w drugiej po³owie roku sk³adane s¹ wnioski do ró¿nych instytucji, wspieraj¹cych przedsiêwziêcia
kulturalne. Bez takiego dodatkowego zastrzyku finansowego nie da³oby
siê zaprosiæ profesjonalne zespo³y, czy
zespo³y amatorskie na wysokim poziomie.  Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie  to te instytucje, które nas bardzo wspieraj¹, dziêki ich ¿yczliwoci mo¿emy prowadziæ
bogat¹ dzia³alnoæ kulturaln¹, mamy
dla naszej publicznoci naprawdê
atrakcyjne propozycje  mówi Gra¿yna Zaborowska, dyrektor Solecznickiego Centrum Kultury.
Rok 2011z racji na przypadaj¹c¹
100 rocznicê urodzin Czes³awa Mi³osza zosta³ og³oszony rokiem tego
poety. Mi³osz jako m³ody cz³owiek
odwiedza³ Ziemiê Solecznick¹, oczywiste wiêc, ¿e w planach dzia³alnoci Solecznickiego Centrum Kultury
na rok bie¿¹cy nie mog³o zabrakn¹æ
akcentów mi³oszowskich. Szczególn¹
wartoæ, zdaniem dyrektor Gra¿yny
Zaborowskiej, maj¹ projekty edukacyjne, skierowane do m³odych ludzi.
I taki w³anie wspólny z Sopock¹ Scen¹ Off de Bicz i studentami Polskiej Akademii Teatru Niezale¿nego na Litwie projekt, wpisuj¹cy siê w obchody Roku Noblisty
 spektakl oparty na twórczoci
Czes³awa Mi³osza powstanie latem
tego roku podczas dwutygodniowych warsztatów w Polsce. Spektakl ten artyci bêd¹ chcieli pokazaæ publicznoci w rejonie, ale te¿
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w Wilnie, Kiejdanach, K³ajpedzie,
równie¿ w Sejnach (Solecznickie
Centrum Kultury wspó³pracuje z
dzia³aj¹cym tam Orodkiem Pogranicze) i w Trójmiecie. Dyrektor Gra¿yna Zaborowska liczy na
sukces tego kolejnego przedsiêwziêcia Polskiej Akademii Teatru Niezale¿nego na Litwie, która mimo trudnoci finansowych a dziêki ogromnej determinacji i zaanga¿owaniu
pani dyrektor Ewy Ignaczak i pracowników Sopockiej Sceny Off de
Bicz dzia³a w Solecznikach ju¿ drugi
rok. Pierwszy rok studiów uwieñczy³
spektakl pt. Spowied na podstawie sztuki Jana Wilkowskiego, który obejrzeli widzowie w Solecznikach, Ejszyszkach, Kamionce, Gierwiszkach, Wilnie, Sejnach, Gdañsku.
W styczniu br. m³odzie¿ by³a na
warsztatach w Polsce, w czerwcu
planowane s¹ kolejne, podczas których powstanie spektakl inspirowany twórczoci¹ Samuela Becketta.
S¹ te¿ w kalendarzu imprez
przedsiêwziêcia tradycyjne, na które zarówno widzowie i artyci czekaj¹: w maju odbêdzie siê XVI festiwal Pieñ znad Solczy.
W szczególny sposób uczczona
zostanie pierwsza rocznica katastrofy lotniczej w Smoleñsku, w której
zgin¹³ prezydent RP Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹ i 94 towarzysz¹ce mu
w drodze na uroczystoci Katyñskie
osoby. 10 kwietnia o godz. 12 w kociele w Ejszyszkach odprawiona
zostanie msza w., a po mszy odbêdzie siê koncert w ho³dzie ofiarom
tej tragedii: Miejska Orkiestra Symfoniczna w Kownie i Kowieñski
Chór Pañstwowy pod batut¹ Petrasa Bingelisa wykonaj¹ Requiem
Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Jest te¿ przygotowywany specjal-

ny koncert na dzieñ beatyfikacji Ojca
wiêtego Jana Paw³a II. 1 maja w
Solecznikach wychowankowie
Szko³y Sztuk Piêknych im. Stanis³awa Moniuszki, zespo³y Solczanka
i Solczanie, schola parafialna wyst¹pi¹ z programem Solczanie w
ho³dzie Janowi Paw³owi II.
Koncerty, spektakle teatralne,
wystawy odbywaj¹ siê nie tylko w
Solecznikach. Ze swoj¹ ofert¹ Solecznickie Centrum Kultury dociera
równie¿ do mniejszych miejscowoci.  Spotka³am siê z tak¹ opini¹,
¿e muzyka klasyczna jest trudna,
wiêc niezrozumia³a dla ludzi ze wsi.
Proszê mi wierzyæ  przekonuje Gra¿yna Zaborowska  ludzie na wsi
czuj¹ i rozumiej¹ muzykê klasyczn¹.
Taki przyk³ad: w ubieg³ym roku zorganizowalimy cykl koncertów chopinowskich. Po koncercie w kociele
w Turgielach podszed³ starszy pan i
powiedzia³:  Teraz to ju¿ mogê umieraæ. I to jest najwy¿sza opinia.
 W naszej wiadomoci ci¹gle jest
co takiego, ¿e potrafimy du¿o zrobiæ,
napracowaæ siê, ale nie potrafimy tego
sprzedaæ, zareklamowaæ, pochwaliæ siê swymi osi¹gniêciami  mówi
Zaborowska.  Cieszê siê, ¿e powoli
zaczynamy z tej fa³szywej skromnoci wyzwalaæ: w grudniu ub. r. dziêki
wsparciu Senatu RP i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie uruchomilimy stronê internetow¹ www.salcininkaikultura.lt. Ci¹gle jeszcze nad
ni¹ pracujemy, udoskonalamy, ale wa¿ne, ¿e jestemy ju¿ w sieci, ¿e promujemy nasz¹ instytucjê i nasze dzia³ania, a poprzez to  równie¿ nasz rejon.
S¹ tam informacje na temat wydarzeñ
kulturalnych, zapowiedzi imprez, powstaje swoista baza danych zespo³ów,
twórców ludowych.
Barbara Sosno

KULTURA
W rodowisku bibliotekarzy toczy siê spór na temat tego, czym powinna byæ biblioteka
 centrum informacji, czy orodkiem kultury.  Biblioteka powinna spe³niaæ te funkcje,
jakich najbardziej potrzebuj¹ mieszkañcy danej miejscowoci  uwa¿a Irena Szablinskaite, dyrektor biblioteki publicznej w Solecznikach.

Ksi¹¿ka jest dobra na wszystko

Na terenie rejonu dzia³a 26 bibliotek  centralna w Solecznikach, oraz 25 filii w innych miejscowociach. Wiêksze i bardziej
zasobne w zbiory filie dzia³aj¹ w Ejszyszkach, Bia³ej Wace, Rudnikach, Dziewieniszkach. Jest to wystarczaj¹ca iloæ placówek,
uwzglêdniaj¹c liczbê mieszkañców. W kraju s¹ samorz¹dy, gdzie
funkcjonuje zaledwie piêæ  szeæ placówek.

ZASOBY

Ksiêgozbiór wszystkich bibliotek
rejonu opiewa na blisko 300 tys. ksi¹¿ek. W zdecydowanej wiêkszoci s¹
to jednak tytu³y wys³u¿one, pochodz¹ce nawet z 80  tych lat ubieg³ego stulecia. Zdaniem naukowców
optymalny wiek ksi¹¿ki, znajduj¹cej
siê w obiegu, stanowi 10 lat. Kierownictwo biblioteki prowadzi dzia³ania zmierzaj¹ce do uatrakcyjnienia
pozycji i wymiany przestarza³ych i
zniszczonych ksi¹¿ek, oczywicie na
miarê istniej¹cych mo¿liwoci finansowych, wiadomo znacznie ograniczonych poprzez kryzys. W bie¿¹cym roku Ministerstwo Kultury RL
przyzna³o 35 tys. litów na zakup nowych ksi¹¿ek.  Nie jest to zawrotna kwota, uwzglêdniaj¹c ceny ksi¹¿ek, choæ nie mo¿na te¿ resortowi
zarzuciæ, ¿e traktuje nas po macoszemu  mówi Irena Szablinskaite.
 Ogromny zastrzyk otrzymalimy
pod koniec ubieg³ego roku  1000
ksi¹¿ek z Polski. Pieni¹dze na zakup
ksi¹¿ek przyzna³ Senat RP. Czytelnicy maj¹ do dyspozycji ksi¹¿ki w
trzech jêzykach  polskim, litewskim
i rosyjskim. Polski ksiêgozbiór stanowi blisko 12 proc. ogó³u tytu³ów,
wobec tego wp³yw daru Senatu
znacznie poprawi³ nasz stan posiadania. Na pó³kach bibliotek przewa¿a klasyka. S¹ te¿ poszczególne tytu³y literatury wspó³czesnej oraz naukowej, a tak¿e co, co mo¿e zainteresowaæ gospodynie domowe 
romanse, ksi¹¿ki detektywistyczne i
inne. Do ka¿dej placówki mo¿na
wst¹piæ z pewnoci¹, ¿e znajdzie siê

wie¿a prasa. rodki na prenumeratê gazet ka¿dego roku przyznaje
Rada samorz¹du.
Liczba pracowników zatrudnionych w bibliotekach rejonu stanowi
57. Obsada kadrowa to osoby, które
przepracowa³y ju¿ wiele lat. Problemem wspó³czesnych bibliotek mo¿e
ju¿ wkrótce staæ siê brak specjalistów
redniego poziomu. Szko³a Kultury,
która kszta³ci³a w³anie takich bibliotekarzy zosta³a zamkniêta. Wykszta³cenie bibliotekarza mo¿na zdobyæ na
Uniwersytecie Wileñskim, ale kierunek nie cieszy siê popularnoci¹. 
Ogromny szacunek i s³owa uznania
nale¿¹ siê paniom, które dzi nie tylko pracuj¹ jako bibliotekarki, ale te¿
w pewnym sensie przekazuj¹ sw¹
wiedzê i dowiadczenie osobom m³odym. S¹ to Margarita Swiridenko,
Felicja Marcinkiewicz, Maria Lis,
Maria Rogalska, Lena Bu³awina,
Czes³awa Pietraszun, Albina Juchniewicz  mówi dyrektorka biblioteki w
Solecznikach.
Wszystkie placówki biblioteczne,
za wyj¹tkiem jednej  w Rudnikach
 s¹ wyposa¿one w komputery. Zestawy komputerowe zaczê³y siê intensywnie pojawiaæ przed trzema laty
w ramach projektu Postêpowa biblioteka, prowadzonego na Litwie
we wspó³pracy z Fundacj¹ potentata
komputerowego Billa Gatesa. Placówki zosta³y wzbogacone o 143 miejsca komputerowe, w tym 103 dla czytelników i 40 dla pracowników. W
bibliotece centralnej w Solecznikach
jest 5 komputerów w bibliotece dla
doros³ych i 5 komputerów w bibliote-

ce dla dzieci. Jest te¿ 1 specjalny zestaw komputerowy dla osób niedowidz¹cych. Warto dodaæ, ¿e placówka w Rudnikach ju¿ nied³ugo równie¿
zostanie skomputeryzowana.
Siedziby bibliotek znajduj¹ siê w
dobrym stanie. Dziêki wsparciu finansowemu samorz¹du na miarê
potrzeb prowadzone s¹ remonty bie¿¹ce. Wszystkie placówki s¹ odpowiednio zabezpieczone przed w³amaniami. Nie zwa¿aj¹c na kryzys,
w ubieg³ym roku w bibliotece w Poszkach zasta³ wymieniony dach, placówka w Tietiañcach przenios³a siê
do innego pomieszczenia.

CZYTELNICY, U¯YTKOWNICY

 Kiedy s³yszê, ¿e kto narzeka,
i¿ stan czytelnictwa na Litwie jest niezadowalaj¹cy, radzê, by ta osoba odwiedzi³a Targi Ksi¹¿ki w Wilnie, które siê odbywaj¹ ka¿dego roku. Frekwencja, odnotowywana podczas tej
imprezy zdecydowanie zaprzecza
tym stwierdzeniom  mówi Irena Szablinskaite. Liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotekach rejonu
stanowi na dzieñ dzisiejszy 10 482,
czyli ponad 30 proc. ogó³u mieszkañców. Byæ mo¿e nie jest to wskanik
bardzo wysoki, ale z pewnoci¹ przewy¿sza statystyczny krajowy, opiewaj¹cy na 28 proc. Najwiêkszy procentowo wskanik czytelników maj¹
Turgiele  50 proc. na 1320 mieszDokoñczenie na str. 10
Marzec 2011
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AKTUALIA

Przegl¹d wydarzeñ  marzec
4 1 marca w Kaplicy Ostrobramskiej zosta³a odprawiona msza
w. dziêkczynna za sukces AWPL
w wyborach samorz¹dowych. W
nabo¿eñstwie celebrowanym przez
ks. dziekana Józefa Aszkie³owicza
uczestniczyli merowie rejonów wileñskiego Maria Rekæ i solecznickiego Zdzis³aw Palewicz, pose³ do
Parlamentu Europejskiego, prezes
AWPL, Waldemar Tomaszewski,
samorz¹dowcy.
4 W dniach 26 lutego  3 marca przedstawiciele Solecznickiego
Centrum Kultury uczestniczyli w miêdzynarodowych szkoleniach w Polsce, w Karpaczu, realizowanych w
ramach projektu Kurs na jakoæ,
finansowanego z funduszy programu
M³odzie¿ w dzia³aniu. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele 4
pañstw: Estonii, £otwy, Litwy i Polski, ludzie ró¿nych zawodów, pogl¹dów i obyczajów. Podczas piêciodniowego intensywnego treningu
uczestnicy poszerzyli swoj¹ wiedzê o
ró¿nych dzia³aniach, które pomagaj¹
zdobywaæ kompetencje potrzebne w
pracy z m³odzie¿¹, mieli mo¿liwoæ
wymieniæ siê dowiadczeniami i dobrymi praktykami. Program spotkania by³ niezwykle ró¿norodny i intensywny, prowadzony przez miêdzynarodowy zespó³ trenerów, posiadaj¹cych dowiadczenie w koordynacji
miêdzynarodowych spotkañ m³odzie¿y: w gronie trenerów by³a te¿ Irina
Dudak, kierownik grupy tanecznej
SMILE, dzia³aj¹cej przy Centrum
Kultury w Solecznikach, która uczy³a
weso³ych tañców integracyjnych.

4 28 lutego  2 marca w Solecznickim Gimnazjum im. Jana niadeckiego odbywa³a siê XXII Republikañska Olimpiada Jêzyka Pañstwowego z udzia³em 50 uczniów szkó³ z
polskim i rosyjskim jêzykiem nauczania z 10 samorz¹dów, w tym 6 przedstawicieli rejonu solecznickiego.
Uczestnicy pisali prace pisemne oraz
przedstawili przygotowane zawczasu wypowiedzi ustne. Towarzysz¹cy
im nauczyciele wziêli udzia³ w seminarium. Przewodnicz¹cy komisji oceniaj¹cej nauczyciel  ekspert jêzyka
litewskiego Martynas Januka chwali³ przyjazn¹ atmosferê stworzon¹
przez gospodarzy.

I miejsce wród uczniów szkó³
polskich zajê³a Ewelina £apejko z
gimnazjum im. Mickiewicza, drugie
exequo Ewa Jurgielewicz ze szko³y redniej im. Konarskiego w Wilnie i Jolanta Paluszkiewicz ze szko³y
redniej im. Syrokomli. Komisja
przyzna³a 3 trzecie miejsca Beacie
Mitunewicziute ze szko³y im. Syrokomli, Monice Krinickiej ze szko³y
redniej Lazdynai i Joannie Guniewicz z gimnazjum im. Jana Paw³a
II. Uczennica Gimnazjum im. Jana
niadeckiego Sylwia Dawlidowicz
otrzyma³a dyplom za wspania³¹ pracê pisemn¹.

4 2 marca Litewska Wytwórnia Filmowa w kooperacji z hiszpañskimi filmowcami krêci³a w ruinach
pa³acu w Paw³owie film fabularny
pt. Twarz mordercy. Akcja filmu
w re¿yserii Gerarda Herrero toczy
siê podczas drugiej wojny wiatowej,
dok³adnie 1943 roku, w Rosji.
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4 4 marca na Kaziukach w Poznaniu, Leonard Talmont, pose³ na
Sejm RL, by³y mer rejonu solecznickiego zosta³ odznaczony nagrod¹
¯urawina  2011. Nagrodê, przyznawan¹ za wys³awianie piêkna Kresów,
pielêgnowanie ich kultury oraz tworzenie wiêzi pomiêdzy Polakami w kraju i
za wschodni¹ rubie¿¹ wrêczy³ prezydent Poznania Ryszard Grobelny.
 To dla mnie wielki zaszczyt. Nagrodê otrzymywali wielcy politycy i
dzia³acze kultury. Jako samorz¹dowiec
nawi¹zywa³em wspó³pracê pomiêdzy
litewskimi a wielkopolskimi gminami.
Cieszê siê, ¿e dziêki naszym przyjacio³om z Polski, w tym te¿ z Wielkopolski, co roku na kolonie do Macierzy wyje¿d¿a blisko tysi¹ca dzieci i
m³odzie¿y z rejonu solecznickiego, placówki owiatowe otrzymuj¹ ró¿norodne pogl¹dowoci szkolne, zespo³y artystyczne prezentuj¹ swój dorobek na
polskich scenach. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym serdecznie wam wszystkim za to podziêkowaæ  powiedzia³
Leonard Talmont, odbieraj¹c nagrodê.
Nagroda ¯urawina ustanowiona
przez Towarzystwo Mi³oników Wilna i Ziemi Wileñskiej w Poznaniu jest
przyznawana od 10 lat. W latach ubieg³ych odznaczeni ni¹ zostali m.in. Tadeusz Konwicki, Barbara Wachowicz,
Bernard £adysz, ks. pra³at Józef Obrembski, Andrzej Stelmachowski, Jan
Mincewicz, Andrzej Przewonik.
Na Kaziuku w Poznaniu wyst¹pi³ zespó³ pieni i tañca Kwiaty Polskie z Ejszyszek. Zespó³ mia³ koncerty równie¿ w Kamierzu i gminie
Tarnowo Podgórne.
4 W dniach 5- 6 marca zespó³

folklorystyczny Solczanie wzi¹³

AKTUALIA
udzia³ w XII Dniach Kultury Kresowej w Bia³ymstoku. W pierwszym
dniu pobytu Solczanie dali koncert
w Filharmonii Podlaskiej, drugiego bawili uczestników jarmarku kaziukowego. Na stoisku zespo³u artystycznego nie zabrak³o tradycyjnych potraw Wileñszczyzny  czarnego chleba, domowego sera, kie³bas, s³oniny i
kibinów. Bia³ostoczanie chêtnie nabywali wileñskie palmy wielkanocne.

4 11 marca w Centrum Kultury
w Solecznikach odby³ siê uroczysty
koncert powiêcony 21. rocznicy

odrodzenia Niepodleg³oci Litwy.
Przed solecznick¹ publicznoci¹
wyst¹pi³ znany litewski zespó³ folkrockowy Atalyja.

4 12 marca w Ejszyszkach odby³
siê X jubileuszowy Kiermasz Kaziukowy, wiêto zorganizowane przez
Towarzystwo Mi³oników Ziemi Ejszyskiej, Dom Polski w Ejszyszkach
i starostwo. Na placu Majowym rozlokowa³o siê ok. 30 stoisk z palmami, wyrobami z drewna, wikliny, gliny. Na kiermasz przyjechali rzemielnicy z Szawli, Poniewie¿a, Kowna,
rejonu wileñskiego. Swój towar zachwalali równie¿ miejscowi twórcy
i producenci. Program artystyczny
poprowadzi³a ciotka Franukowa,
czyli Anna Adamowicz, wyst¹pi³y
zespo³y Solczanie, Ejszyszczanie, kapela ejszyska, zespó³ estradowy Fantazja, dzia³aj¹cy przy
Domu Polskim w Ejszyszkach.

Uczestnicy zabawy mogli wzi¹æ
udzia³ w ró¿nych konkursach, np.
pi³owania drewnianych beli.

4 14 marca w szkole muzycznej
im. Balysa Dvarionasa odby³ siê koncert zamykaj¹cy obchody Roku
Chopinowskiego na Litwie. W czasie uroczystego koncertu zosta³y wykonane dzie³a Fryderyka Chopina oraz
premierowe utwory m³odych autorów dedykowane kompozytorowi.
Podczas uroczystoci zosta³y wrêczone odznaki Zas³u¿ony dla Kultury
Polskiej oraz listy-podziêkowania
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego
jako wyraz wdziêcznoci dla tych,
którzy organizowali Rok Chopinowski oraz odgrywaj¹ wielk¹ rolê w pielêgnowaniu i prezentowaniu kultury
polskiej na Litwie. W gronie tym znalaz³a siê Gra¿yna Zaborowska, dyrektor Solecznickiego Centrum Kultury.
W 2010 roku w ramach obchodów
Roku Fryderyka Chopina w rejonie
solecznickim zosta³y zorganizowane
koncerty Filharmonii Kameralnej im.
Witolda Lutos³awskiego w £om¿y
pod batut¹ Jana Mi³osza Zarzyckiego, solistki Anny Kostrzyñskiej i pianisty Marcina Dominika G³ucha. Solecznickie Centrum Kultury wraz z
gmin¹ Jeleniewo w woj. podlaskim
zorganizowa³o warsztaty i szkolenia
muzyczne dla m³odzie¿y z rejonu solecznickiego i gminy Jeleniewo.
4 20 marca przedstawiciele Zie-

mi Solecznickiej wziêli udzia³ w uroczystej mszy w. w intencji 105-letniego ksiêdza pra³ata Józefa Obrembskiego. Dostojny jubilat, najstarszy duchowny Litwy, senior duchowieñstwa Wileñszczyzny, honorowy
obywatel rejonu wileñskiego, ukoñczy³ 19 marca br. 105 lat.
Józef Obrembski pochodzi z Ziemi £om¿yñskiej. Do Wilna przyby³
w roku 1925 na studia w seminarium
duchownym. Po otrzymaniu wiêceñ
kap³añskich w 1932 roku pracê duszpastersk¹ rozpocz¹³ jako wikariusz w
Turgielach. Prowadzi³ tu nie tylko
dzia³alnoæ duszpastersk¹, patrio-

tyczn¹, ale równie¿ spo³eczn¹ i edukacyjn¹. To m.in. przy jego udziale
zak³adane by³y kó³ka rolnicze, prowadzono kursy szkoleniowe, a m³odzie¿
wystawia³a sztuki. Staraniem ks. Obrembskiego wybudowano w Turgielach dom na cele spo³eczne. Kiedy
wybuch³a wojna, mimo obawy przed
wywózk¹ na Sybir pomaga³ ludziom i
wspiera³ Armiê Krajow¹. Po 18 latach s³u¿by dla tej parafii, w 1950 r.
zosta³ przeniesiony do Mejszago³y,
gdzie mieszka do dzi dnia.

4 25 marca

w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie
otwarta zosta³a
wystawa twórczoci malarki ludowej
z Taboryszek Anny
Krepsztul. Artystka odesz³a w 2007 roku, zostawiaj¹c ponad 3,5 tys. prac: obrazów, rysunków, haftów. Czêæ prac jest eksponowana w muzeum Anny Krepsztul w Taboryszkach, jeszcze wiêcej
znajduje siê w archiwum rodzinnym i
prywatnych kolekcjach znajomych i
przyjació³ artystki oraz galeriach w
Polsce, Litwie, USA, Anglii, Niemczech, Francji, Australii i Kanadzie, a
tak¿e zdobi¹ kocio³y w Rostowie nad
Donem,Witebsku na Bia³orusi oraz
kanadyjskim Wilnie (obraz Bo¿ego
Mi³osierdzia). Obraz Matki Boskiej
Ostrobramskiej z 1987 r. zosta³ przekazany w darze papie¿owi Janowi
Paw³owi II. Na wystawie w DKP
zosta³y przedstawione mniej znane
prace, m.in. rysunki z dzieciñstwa, jak
równie¿ malarstwo sakralne, portrety, martwa natura. Pierwsza wystawa Anny Krepsztul odby³a siê w
1949 r., w Wilnie, kolejna  dopiero
w 1985 r., w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w Wilnie. 22 czerwca 2005 r. decyzj¹ Rady samorz¹du
Annie Krepsztul nadane zosta³o honorowe obywatelstwo Rejonu Solecznickiego. Anna Krepsztul zmar³a
12 padziernika 2007 r. w rodzinnych
Taboryszkach, zosta³a pochowana na
miejscowym cmentarzu.
Opr. Barbara Sosno
Marzec 2011
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KULTURA

Ksi¹¿ka jest dobra na wszystko
Dokoñczenie ze str. 7

kañców. W czo³ówce s¹ równie¿
Gierwiszki  44 proc. na 530 mieszkañców, oraz Bia³a Waka  39 proc.
na 1548 mieszkañców. W ubieg³ym
roku biblioteki rejonu odnotowa³y ubytek czytelników w wysokoci 0,5
proc. Fakt ten nie cieszy, jednak nie
wiadczy, ¿e ksi¹¿ka jest w nie³asce.
Wiek czytelników jest bardzo zró¿nicowany. Najm³odszy ma 3 lata (przychodzi z rodzicami), najstarszy ponad
80 lat. W celu udogodnienia dostêpu
do ksiêgozbiorów osób starszych,
praktycznie wszystkie placówki oferuj¹ us³ugi wolontariuszy  ksiêgonoszy. Obs³ug¹ czytelników  seniorów
w domu, a takich jest 275, zajmuje siê
blisko 270 m³odych czytelników. Sprawia to, ¿e osoby starszych roczników,
maj¹ce k³opot ze zdrowiem, nie s¹ zapomniane i maj¹ dostêp do ulubionej
lektury. Dominuj¹c¹ grupê czytelników
stanowi¹ uczniowie i studenci. W³anie te dwie grupy maj¹ ogromny
wp³yw na formowanie ksiêgozbiorów,
s¹ one bowiem odnawiane uwzglêdniaj¹c potrzeby dokszta³cania siê m³odzie¿y. Grupê priorytetow¹ stanowi¹
równie¿ dzieci w wieku przedszkolnym.  Zainteresowanie ksi¹¿k¹ nie
maleje z wiekiem, staramy siê je zaszczepiæ wród najm³odszych, oferuj¹c najbardziej atrakcyjne dla nich tytu³y. Z naszych obserwacji wynika, ¿e
dziecko, które odnalaz³o drogê do biblioteki, nie zapomni jej jako osoba
dojrza³a  mówi pani Irena.
Komputeryzacja bibliotek sprawi³a, ¿e w placówkach s¹ nie tylko
czytelnicy, ale te¿ tak zwani u¿ytkownicy  osoby, korzystaj¹ce z nowych
noników informacji, w tym internetu. Poszerzona funkcja bibliotek, które sta³y siê centrum kulturalno-edukacyjnym, a nie tylko miejscem wypo¿yczania ksi¹¿ek sprawi³a, ¿e liczba wizyt w bibliotekach rejonu w ci¹gu roku zbli¿a siê do 130 tys. Zakres
pobieranej informacji dotyczy ró¿nych
dziedzin ¿ycia  nauki, studiów, rynku pracy, wolnego czasu, zdrowia i
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nawet tak przyziemnych spraw jak
rachunki komunalne.

PROJEKTY, PERSPEKTYWY

Biblioteka publiczna w Solecznikach cile wspó³pracuje z bibliotek¹
A. Mickiewicza w Wilnie. W wyniku
tej wspó³pracy powstaje wiele projektów edukacyjnych i kulturalnych.
Jako przyk³ad mo¿emy podaæ realizowany obecnie konkurs fotografii z
¿ycia czytelników zatytu³owany Biblioteka. Mosty wspólnotowe. Konkurs potrwa do 30 czerwca. Chêtni
udzia³u powinni zg³aszaæ zdjêcia,
przedstawiaj¹ce migawki z ¿ycia placówek. Jest o co siê staraæ, na zwyciêzców czekaj¹ bowiem wysokie
nagrody pieniê¿ne. Placówki biblioteczne rejonu og³aszaj¹ konkursy zachêcaj¹ce do czytania ksi¹¿ek, kursy
bezpiecznego korzystania z internetu, wystawy tematyczne poszczególnych autorów. Jak wiadomo rok bie¿¹cy zosta³ og³oszony rokiem pisarza,
noblisty Czes³awa Mi³osza. Bêdzie to
wietna okazja do przypomnienia jego
twórczoci za porednictwem wystaw planszowych, prezentacji ksi¹¿ek, zdjêæ, materia³ów z prasy i internetu. W trzeciej dekadzie kwietnia
bêdzie obchodzony Dzieñ Biblioteki
Narodowej. W tym roku obchody
tego dnia zapowiadaj¹ siê szczególnie, gdy¿ biblioteka w Solecznikach
obchodzi 60  lecie dzia³alnoci. Obchodom towarzyszyæ bêdzie miêdzy
innymi akcja skierowana do d³u¿ni-

ków  a tacy równie¿ s¹  bezkarnie
bêd¹ mogli zwróciæ do bibliotek ksi¹¿ki, przetrzymywane od d³u¿szego czasu. Planowana jest równie¿ akcja
Podaruj ksi¹¿kê bibliotece, w bibliotekach dzieciêcych bêd¹ siê odbywa³y
przedstawienia teatrzyków lalek.
Centraln¹ imprez¹ obchodów bêdzie
prezentacja ksi¹¿ek, otrzymanych w
darze od Senatu RP.
Przyszed³ czas na kolejny krok
maj¹cy unowoczeniæ solecznickie
biblioteki. Ju¿ w kwietniu wprowadzone zostan¹ innowacje w procesie
tworzenia elektronicznych baz ksiêgozbiorów i czytelników. Ka¿dy czytelnik za symboliczn¹ jednorazow¹
op³atê w wysokoci 2  3 litów otrzyma elektroniczn¹ kartê czytelnika.
Posiadanie karty zaowocuje wieloma
udogodnieniami. Czytelnik z Solecznik bêdzie móg³ rozpoznaæ informacjê o ksi¹¿ce, której potrzebuje, nawet gdyby by³a na pó³ce jakiejkolwiek
biblioteki na drugim koñcu kraju i odpowiednio zamówiæ j¹ za porednictwem biblioteki, w której jest zarejestrowany. Dostawa bêdzie siê odbywa³a drog¹ pocztow¹, za uiszczeniem
op³aty poprzez osobê zainteresowan¹.
 Cieszymy siê, ¿e mamy czytelników i mamy dla kogo pracowaæ. Mam
nadziejê, ¿e podo³amy wymaganiom i
zd¹¿ymy w nogê z czasem  powiedzia³a dyrektorka biblioteki publicznej
w Solecznikach Irena Szablinskaite.
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. Andrzej Ko³osowski

RELIGIA
Wszyscy marzymy i lubimy
otaczaæ siê nowymi rzeczami,
ciekawi¹ nas nowe miejsca,
fascynuj¹ nowi ludzie. Niektórzy chcieliby zacz¹æ swoje ¿ycie
na nowo od pocz¹tku. Przy zbli¿aj¹cej siê Wielkanocy przypomnijmy sobie jak wiele nowoci wnosi w nasze ¿ycie chrzecijañstwo.

CÓ¯ NOWEGO JEST
W CHRZECIJAÑSTWIE?

Nie mo¿emy nazwaæ chrzecijañstwa now¹ religi¹ skoro jego za³o¿yciel Jezus Chrystus urodzi³ siê
2011 lat temu. Urodzeni i wychowani
w otoczeniu chrzecijan mo¿emy
mieæ wra¿enie, ¿e nic w naszej wierze nie ma nowego. Rok kocielny
zaczyna siê adwentem, póniej Bo¿e
Narodzenie, Wielki Post i Wielkanoc,
te same zwyczaje zwi¹zane ze wiêtami, ta sama Msza w., czasami to
samo albo podobne kazanie.
Wszystko to sprawia, ¿e chrzecijañstwo utraci³o w naszych oczach
swoj¹ nowoæ. Tak jednak nie jest.
Mówi¹c o nowoci chrzecijañstwa trzeba na pierwszym miejscu
podkreliæ nowoæ i niepowtarzalnoæ
osoby Jezusa Chrystusa. Jest On jedn¹
osob¹, która posiada dwie natury:
bosk¹ i ludzk¹. Drugiej takiej osoby nie
by³o i nie bêdzie. Cia³o Jezusa od zmartwychwstania cieszy siê niemiertelnoci¹. Drugi raz Jezus nie umrze, bo
mieræ nie ma ju¿ nad Nim w³adzy.
Gdy Jezus zaczyna³ swoj¹ publiczn¹ dzia³alnoæ wyrzucaj¹c z³ego ducha w Kafarnaum us³ysza³ od
otaczaj¹cych Go ludzi:, Co to jest?
Nowa jaka nauka z moc¹. Nawet
duchom nieczystym rozkazuje i s¹
Mu pos³uszne. (Mk 1,27) Jak bardzo nowa jest to nauka dowiadczyli ci, którzy poszli za Jezusem i uwierzyli w Niego. Widzieli zmar³ych, których Chrystus wskrzesza³, widzieli na
górze Tabor nowego, przemienionego Jezusa, poznali nowe przykazanie mi³oci obejmuj¹ce tak¿e nieprzyjació³, widzieli duchy z³e uciekaj¹ce
przed Jezusem. Nowoæ swojej nauki Chrystus podkrela³ s³owami: A

Chrzecijanin
jest nowym cz³owiekiem
Ja wam powiadam. Nowe s³owa,
których nikt wczeniej na wiecie
nie powiedzia³ us³ysza³ z ust Jezusa
paralityk: Synu, odpuszczaj¹ ci siê
twoje grzechy. (Mk 2, 5) Nie by³y
to bluniercze s³owa, jak myleli uczeni w Pimie, ale za nimi pod¹¿a³a zbawcza moc Chrystusa. Paralityk odszed³
uzdrowiony na duszy i ciele. W koñcu
Aposto³owie byli wiadkami odkupienia grzechów dokonanego przez Chrystusa na krzy¿u. Widzieli Boga w ludzkim ciele, który cierpia³ i umar³ z mi³oci do swojego stworzenia. Dzie³o odkupienia, jakiego dokona³ Chrystus jest
rzeczywistoci¹ równie¿ now¹. Trafnie uj¹³ to w. Pawe³ Aposto³ w 2 Licie do Koryntian: Jeli wiêc kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minê³o, a oto
wszystko sta³o siê nowe. Wszystko za
to pochodzi od Boga, który pojedna³ nas
z sob¹ przez Chrystusa i zleci³ nam pos³ugê Jednania.(2,17n) Nowym w
¿yciu chrzecijan jest te¿ obecnoæ
Ducha wiêtego, który kieruje ich
¿yciem. Chrystus w rozmowie z Nikodemem mówi o potrzebie powtórnych
narodzin, a s¹ to narodziny z wody i z
Ducha wiêtego. Kierowani Duchem
wiêtym Aposto³owie widzieli wielk¹
odnowê w ¿yciu tych, którzy przyjmowali wiarê w Jezusa Chrystusa.

NOWOÆ
CHRZECIJAÑSTWA
DZISIAJ

To, co nowe zaistnia³o za spraw¹
Jezusa Chrystusa na wiecie i w
¿yciu Aposto³ów nie przesta³o istnieæ
w ¿yciu wspó³czesnych chrzecijan.
Zapewne drogi czytelniku zapytasz:
Dlaczego nie zdarza siê to w moim
¿yciu? Czy rzeczywicie nie zdarza siê? A mo¿e tego nie widzisz?
Odpuszczenia grzechów mo¿esz
dowiadczyæ w spowiedzi w. Z
Duchem wiêtym zwi¹zany jeste od

sakramentu chrztu w. i bierzmowania. Uzdrawiaj¹ca moc Chrystusa
czeka na ciebie w sakramencie namaszczenia chorych. S³owo Bo¿e
le¿y przed tob¹ w Biblii, Chrystus,
jako g³owa kieruje Kocio³em wiêtym i jest obecny w ka¿dym liturgicznym zebraniu tego Kocio³a. To
wszystko pozostawi³ Chrystus we
wspólnocie Kocio³a zgodnie ze
swoimi s³owami: A oto Ja jestem z
wami przez wszystkie dni, a¿ do
skoñczenia wiata.(Mt 28,20)
Chrystus pragnie odnowiæ ka¿dego cz³owieka, a przez nowych ludzi
odnowiæ ca³y wiat. Stawaæ siê nowym cz³owiekiem to jest proces, który toczyæ siê ma w cz³owieku przez
ca³e jego ¿ycie. Etapy tego procesu
trafnie zosta³y przedstawione w drogowskazach nowego ¿ycia w Ruchu
wiat³o-¯ycie. Oto one: Jezus Chrystus, jako jedyny Pan mojego ¿ycia,
któremu s³u¿ê; Maryja Niepokalana
wzorem i przewodniczk¹ w drodze do
Jezusa, Duch wiêty jest Tym, który
kieruje moim rozumem, wol¹ i uczuciami; Duch wiêty prowadzi mnie do
Kocio³a, który jest wspólnot¹ ludzi
wierz¹cych w Chrystusa; przez Koció³ otrzyma³em wiarê i ¿yjê w nim
pouczany S³owem Bo¿ym; z Kocio³em razem trwam na modlitwie; jej
szczytem jest Liturgia szczególnie
Msza w.; ¿yjê now¹ kultur¹, której
podstaw¹ s¹ Bo¿e przykazania i szacunek dla ka¿dego dzie³a stworzonego przez Boga; swoim ¿yciem i postêpowaniem dajê wiadectwo o Jezusie Chrystusie; uwieñczeniem tego
wiadectwa jest ¿ycie skierowane na
s³u¿bê innym ludziom.
Pozostaje decyzja: czy wchodzê
na drogê, aby staæ siê nowym cz³owiekiem, czy te¿ trwam w starych
grzechach i przyzwyczajeniach. Ona
zale¿y tylko od ciebie.
Ks. Zdzis³aw Bochniak

Marzec 2011
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SYLWETKA

Od niadeckich i Baliñskich
do lepowrona
 Moja mama by³a herbow¹ szlachciank¹ herbu lepowrona
na niebieskim tle, z dum¹ opowiada pani Henryka Bogdanowicz, która od lat fascynuje siê histori¹ swojej rodziny. Zami³owanie do poszukiwañ w³asnego drzewa genealogicznego przysz³o do niej w czasie pracy w szkole redniej im. M. Baliñskiego
w Jaszunach, której dyrektork¹ by³a przez wiele lat. Wówczas
zafascynowa³a siê spucizn¹ historyczn¹ Jaszun oraz rodów Baliñskich i niadeckich.

WYBRA£A ZAWÓD
ZA NAMOW¥

W latach m³odoci los móg³
sprawiæ, ¿e byæ mo¿e pani Henryka nigdy nie trafi³a do Jaszun i
nie poczu³a potrzeby poszukiwania wiadomoci o swoich przodkach, bowiem w 1957 roku jej rodzina by³a o krok od decyzji repatriacji do Polski.
 Rodzice mieli na rêkach ju¿
dokumenty na wyjazd. Jak póniej
okaza³o siê by³a to ostatnia fala repatriacji Polaków z Litwy do Macierzy. Ojciec, by³y ¿o³nierz  pi³sudczyk, zadecydowa³ jednak, ¿e powinno zostaæ tak jak jest. Wiêc zostalimy  wspomina pani Henryka.
Po zdobyciu matury w Niemenczyñskiej szkole redniej, jako jeszcze bardzo m³oda dziewczyna roz-
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poczê³a pracê w ma³ej szkó³ce w
Laurowie. By³a to litewska szko³a,
w której dzia³a³y te¿ polskie klasy.
Po roku pracy za namow¹ by³ego
dyrektora szkolnego z Niemenczyna W³odzimierza Czeczota, wst¹pi³a do Instytutu Nauczycielskiego w
Wilnie, którym on kierowa³. Po
ukoñczeniu polskiej kuni pedagogicznej otrzyma³a skierowanie do
pracy w rejonie ejszyskim, w Tietiañskiej szkole podstawowej z polskim
jêzykiem nauczania. Jednoczenie, za
namow¹ kole¿anki rozpoczê³a studia
polonistyczne w Wilnie.

Z NOSTALGI¥
O TIETIAÑCACH

Pani Henryka z nostalgi¹
wspomina pocz¹tki swojej pracy
pedagogicznej. Szko³a by³a pe³na

uczniów, ponad sto dzieci, zespó³
pedagogiczny - m³ody, pomys³owy
i ambitny. Po trzech latach pracy
jako nauczycielka awansowa³a na
stanowisko dyrektora. Wielkie
zmiany zasz³y tak¿e i w ¿yciu prywatnym. W daleko po³o¿onej od
ojczystych stron miejscowoci
spotka³a wybrañca serca, którym
zosta³ ówczesny kierownik Tietiañskiego domu kultury W³adys³aw Bogdanowicz. W Tietiañcach m³ode ma³¿eñstwo doczeka³o siê te¿ narodzin dwóch córek 
Jolanty i And¿eliki.
 Kilka lat po po³¹czeniu rejonów
ejszyskiego i solecznickiego w jeden,
m¹¿ otrzyma³ od ówczesnego kierownika rejonowego wydzia³u
owiaty Antoniego Jankowskiego
propozycjê objêcia posady dyrektora szko³y muzycznej w Solecznikach.
Przyj¹³ tê propozycjê i musielimy
opuciæ Tietiañce i wyjechaæ do Solecznik,  mówi pani Henryka.
W centrum rejonowym przez
trzy lata pracowa³a w wydziale
owiaty. Trudne to by³y czasy, bowiem w³adza radziecka postawi³a
sobie za cel ostatecznie zgasiæ ogniwa polskoci, którymi by³y polskie
szko³y. O tym, na ile dzia³ania na
rzecz rusyfikacji by³y skuteczne i
jak trudno by³o siê im przeciwstawiæ przekona³a siê w 1978 roku,
kiedy objê³a posadê dyrektora jaszuñskiej szko³y redniej z polskim i
rosyjskim jêzykiem nauczania.

SYLWETKA
TRUDNE CZASY
DYREKTOROWANIA

W rosyjskopolskiej szkole klasy polskie zanika³y, nad jêzykiem
Mickiewicza i S³owackiego górowa³
wielikij i moguczij. W jaszuñskim
ko³chozie prê¿nie dzia³a³a miejscowa partijnaja jaczejka, która na
wszelkie sposoby promowa³a radzieckoæ i rzecz jasna jêzyk urzêdowy imperium proletariuszy. W
skutek tego w koñcu lat 70. w licz¹cej ponad 600 uczniów jaszuñskiej szkole, w klasach polskich naukê pobiera³o tylko stu dzieci.
 Ju¿ w pierwszym roku mojej
pracy istnia³o zagro¿enie, ¿e nie da
siê skompletowaæ pierwszej klasy
polskiej. Wspólnie z nauczycielk¹
klas pocz¹tkowych posz³ymy do rodziców. Uda³o siê. Klasa zosta³a
skompletowana, polskoæ przetrwa³a
 mówi H. Bogdanowicz.
W zamieszka³ych g³ównie przez
Polaków Jaszunach pedagogom
przez kilka lat trzeba by³o ³amaæ
wród ludzi istniej¹ce stereotypy o
przewa¿aniu rosyjskich klas nad
polskimi, jêzyka rosyjskiego nad polskim. Z roku na rok sytuacja ulega³a poprawie. W du¿ym stopniu przyczynia³ siê do tego sta³y kontakt z
rodzicami, sukcesy w nauce
uczniów klas polskich oraz dzia³alnoæ spo³eczna szko³y i jej pedagogów. W³anie w szkole zosta³y za³o¿one pierwsze w miasteczku polskie zespo³y folklorystyczne  nauczycielski oraz uczniowski. Obydwa zespo³y, których repertuar
sk³ada³ siê polskich piosenek, bardzo czêsto wystêpowa³y w samych
Jaszunach i ich okolicach. Ludzie
ze wzruszeniem odbierali ich wystêpy s³ysz¹c ojczyst¹ mowê. Nie
byli obojêtni, tylko na swój sposób,
urzêdnicy lokalnej i rejonowej administracji pañstwowej i partyjnej.
 Czasami piewaj¹c z zespo³em
nauczycielskim ³apa³am oczyma nieprzychylne wzroki ró¿nego rodzaju
naczelników. Polskie piosenki, którymi zachwyca³a siê widownia, wyranie nie przypada³y im do gustu, 
stwierdza pani Henryka.

Aktywna pozycja spo³eczna w
dziele rozwoju polskiego szkolnictwa
sprawi³a, ¿e nagonki ówczesnej w³adzy na dyrektorkê jaszuñskiej szko³y stawa³y siê co raz ostrzejsze i
trudniejsze do wytrzymania. W koñcu, jak wspomina, oskar¿ono j¹ nawet o rzekome utrudnianie otwarcia
litewskich klas w kierowanej przez
ni¹ placówce, czemu stanowczo zaprzecza³a. Na stawiane jej zarzuty
odpowiedzia³a krótko i stanowczo 

wiedzy historycznej o rodach niadeckich i Baliñskich i mojej inspiracji do badania historii dziejów mojej
rodziny. Ju¿ zgromadzi³am wiedzê o
piêciu pokoleniach moich przodków,
 mówi pani Henryka.
W 2000 r. przy pomocy finansowej zaprzyjanionego z Jaszunami
miasta ¯nin, w którym Jan niadecki przyszed³ na wiat, zosta³ odnowiony krzy¿ na jego grobie. W kolejnych latach do finansowego

zrezygnowa³a ze stanowiska. Podanie zosta³o przyjête.
Po roku powróci³a do pracy w
jaszuñskiej szkole jako nauczycielka
klas pocz¹tkowych, kieruj¹c ca³y
swój wysi³ek na dzieci, oraz dzia³alnoæ spo³eczn¹ w Zwi¹zku Polaków
na Litwie i pracê na rzecz upamiêtnienia historii Jaszun, rodów Baliñskich i niadeckich.

wsparcia prac do³¹czy³a Fundacja
Pomoc Polakom na Wschodzie.
Zosta³y odnowione wszystkie nagrobki, zniszczone p³yty zamieniono
na nowe, uzupe³niono uszczerbki w
murze, ustawiono nowe krzy¿e,
cie¿kê do mogi³ wy³o¿ono p³ytkami
chodnikowymi, zasadzono ozdobne
krzewy i kwiaty, wejcie zabezpieczono bram¹, przy cmentarzu wyasfaltowano parking i drogê dojazdow¹.
Pani Henryka by³a uczestnikiem
i wiadkiem wszystkich tych wydarzeñ. Ze szko³¹ po¿egna³a siê przed
dwoma laty.
 W Jaszunach rozpoczê³am pracê, kiedy polskoæ w miejscowej
szkole zanika³a. Za skoñczy³am pracê pedagogiczn¹ w rozkwicie polskiej szko³y, której w 1989 roku
nadano imiê prof. M. Baliñskiego 
z sentymentem o latach pracy w Jaszunach przypomina by³a dyrektorka i nauczycielka.
Andrzej Ko³osowski

ODRODZONA PAMIÊÆ,
ODRODZONA POLSKOÆ

 Kiedy jeszcze pracowa³am dyrektork¹ szko³y, która by³a na pocz¹tku lat 80. rozbudowywana, jeden z jej korytarzy zosta³ upiêkszony freskiem nawi¹zuj¹cym do historii pa³acu Baliñskich w Jaszunach i
jego w³acicieli. Zapocz¹tkowan¹
za przez by³ego dyrektora Juozasa
Lebiodkê dzia³alnoæ krajoznawcz¹
kontynuowa³ Romuald Naruniec,
który póniej napisa³ pracê doktorsk¹
o historii pa³acu Baliñskich. Sta³a siê
ona dla nas podstawowym ród³em
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TRADYCJE

Solecznickie Zapusty 
hucznie, weso³o i t³usto

Jak i przysta³o na ostatni¹ niedzielê karnawa³u, 6 marca w
Solecznikach by³o hucznie, weso³o i ludno. Setki mieszkañców
centrum rejonowego i gocie miasta nad Solcz¹ wiêtowali bowiem wspólnie Zapusty.



wiêto zwane tak¿e ostatkami 
to pora weso³ych zabaw i balów
koñcz¹cych okres karnawa³owy,
ostatnia okazj¹ by siê wyszaleæ przed
czterdziestodniowym postem. S³omiana Marzanna spalana na znak
odchodz¹cej zimy, ¿ywe drzewko 
symbolizuj¹ce pola i ³¹ki, które wkrótce siê zazieleni¹, ucztowanie blinami i p¹czkami  im huczniej, tym lepszy urodzaj. Wszystko to s¹ atrybuty Zapustów  wiêta po¿egnania
zimy i powitania wiosny.
Od wczesnego popo³udnia na placu samorz¹dowym swoje stoiska
ustawili sprzedawcy palm, wyrobów
cukierniczych, wyrobów z wikliny i
drewna. Bogate w artyku³y stoiska
by³y oblegane przez solczan: jedni
dokonywali zakupów, inni
podziwiali talent mistrzów
rzemios³a. Pracownicy
rejonowych domów kultury przygotowali dla goci sto³y z poczêstunkiem,
wród których podstawowymi by³y bliny ziemniaczane, z m¹ki pszennej i
gryczanej. Nie zabrak³o
te¿ ró¿nych s³odkich przysmaków  pysznych
p¹czków i chrustów.
Przed rozpoczêciem
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zabawy zapustowej uczestników
wiêta powita³ mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz.
 Tradycja mówi o tym, ¿e w
ostatnich dniach karnawa³u nie musimy ¿a³owaæ sobie t³ustych dañ zapustowych. Wiêc rozkoszujmy siê
naszymi s³ynnymi blinami z maczank¹, s³onin¹ i kie³bas¹ przed rozpoczêciem Wielkiego Postu. ¯yczê
wszystkim uczestnikom Zapustów
dobrej zabawy i rozkoszy z przysmaków zapustowych,  powiedzia³ mer
Z. Palewicz, koñcz¹c swoj¹ wypowied podziêkowaniem dla mieszkañców rejonu solecznickiego za poparcie, jakim podczas ostatnich wyborów
samorz¹dowych obdarzyli AWPL.
wi¹teczne ¿yczenia karnawa³owe solczanom z³o¿y³ tak¿e kierownik Wydzia³u Konsularnego Ambasady RP na Litwie Stanis³aw Kargul. Polski dyplomata korzystaj¹c z
okazji pozdrowi³ tak¿e wszystkie
panie uczestnicz¹ce w imprezie z
okazji zbli¿aj¹cego siê wiêta Kobiet.
Tego dnia na zaimprowizowanej
scenie w centrum Solecznik wyst¹pi³y polskie, litewskie i bia³oruskie
zespo³y ludowe. Koncert rozpocz¹³
polski zespó³ folkowy Horpyna z

Olsztyna. W wykonaniu zespo³u z
Macierzy publicznoæ us³ysza³a muzykê ukraiñskiego folk rocka przeplatanego autorskimi kompozycjami.
Horpynê na scenie zmieni³a znana litewska kapela ludowa Sadunai, która przez godzin¹ rozgrzewa³a swoj¹ muzyk¹ serca publicznoci.
Jako ostatni na scenie wyst¹pi³ dobrze znany solecznickiej widowni
bia³oruski zespó³ Grymata ze S³onima. W czasie, kiedy doroli bawili
siê na placu, dzieci mia³y mo¿liwoæ
nauczyæ siê sztuki tworzenia masek
przebierañców pod okiem malarki z
Gdañska Hanny Szpadziñskiej-Koss.
Dla zami³owanej w sporcie m³odzie¿y organizowano sportowo-rozrywkowe konkursy.
Zgodnie z tradycj¹ solecznickie
Zapusty zakoñczy³y siê spaleniem s³omianej Marzanny, na znak odchodz¹cej zimy i zmieniaj¹cej jej wiosny.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor

SPORT

SOKÓ£ w æwieræfinale
mistrzostw Litwy!
W marcu sale sportowe rejonu solecznickiego przepe³nione by³y pozytywnymi wra¿eniami i emocjami. Szczypiornici,
siatkarze i tenisici sto³owi
walcz¹c w bataliach sportowych starali siê nie zawieæ
swoich kibiców.
19 marca startowa³y rejonowe
igrzyska parafialne. Rozpoczê³y je
zawody siatkarskie, w których bra³o
udzia³ 10 dru¿yn z 7 parafii rejonu:
Solecznik, Ejszyszek, Butrymañc,
Kolenik, Rudnik, Jaszun i Turgiel.
W zawodach uczestniczy³a równie¿
siatkarska dru¿yna samorz¹dowców.
Ekipy zmierzy³y siê ze sob¹ w 3 podgrupach. Do fina³u, który odby³ siê
20 marca, trafi³y najlepsze. Siatkarze z Solecznik zdopingowani 600 
leciem swojej parafii wygrali wszystkie 3 mecze i wywalczyli I miejsce.
Drug¹ lokatê zdobyli sportowcy z
parafii jaszuñskiej, trzeci¹  siatkarze z Turgiel. Dru¿yna z parafii butrymañskiej musia³a zadowoliæ siê
czwart¹ lokat¹.
Sportowa fortuna wci¹¿ jest po
stronie szczypiornistów z solecznickiej dru¿yny Sokó³, którzy walcz¹
o Puchar Litewskiej Federacji Pi³ki
Rêcznej. Nasi reprezentanci w piêk-

nym stylu przebrnêli przez 1/8 fazê
rozgrywek. 19 marca w Ma³ych
Solecznikach Sokó³ pokona³ swych
rywali z Litewskiej Akademii Rolniczej w Kownie 37:31 i w æwieræfinale zmierzy siê z faworytami rozgrywek  FRK Atletas z Kowna.
13 marca w Wilnie odby³y fina³owe rozgrywki mistrzostw Litwy w tenisie sto³owym wród ch³opców urodzonych w 1995 roku. W imprezie
sportowej wziê³a udzia³ ekipa tenisi-

stów z rejonu solecznickiego. M³odzi
sportowcy zdo³ali powtórzyæ sukces
swoich starszych kolegów, którzy 25
lutego zostali wicemistrzami Litwy.
Srebrne kr¹¿ki zdobyli: Deivydas Voroneckis, Ernest Jatkiewicz, Tomas Lebed i Rados³aw Zubiel. Trenerem sportowców jest Wiktor Frizel.
5 dru¿yn z Jaszun, Rudnik, Butrymañc i Solecznik postanowi³o
uczciæ Dzieñ Odzyskania Niepodleg³oci Litwy organizuj¹c wi¹teczny turniej siatkarski. Impreza sportowa odby³a siê 11 marca w Gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach. Mistrzowie rejonu, siatkarze z Jaszun, znowu okazali siê
lepszymi od rywali i zdobyli z³ote
kr¹¿ki. Srebrnymi zostali udekorowani sportowcy z ekipy samorz¹du
solecznickiego, br¹z wywalczy³a
dru¿yna z Rudnik. Mer rejonu,
Zdzis³aw Palewicz, wrêczy³ ekipom
pami¹tkowe puchary.
Z. Palewicz junior
Fot. autor
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11 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odby³y siê uroczyste obchody Odzyskania
Niepodleg³oci Republiki Litewskiej. Gocie zebrani w Sali Wielkiej, wys³uchali koncertu litewskiego kwartetu smyczkowego im. Èiurlio.
nisa i solistów operowych Kristiny Zmailaite i
Edmundasa Seiliusa.
 Serdecznie witam tu zebranych goci oraz dziêkujê za przybycie. Na pocz¹tku chcia³abym skierowaæ
moje s³owa do ekscelencji ambasadora Japonii z wyrazami ¿alu i bólu z powodu tak wielkiej katastrofy.
Jestemy wszyscy z Wami  mówi³a Loreta Zakare.
vièiene, ambasador Republiki Litewskiej w Polsce. 
Dwadziecia jeden lat temu walczylimy o nasz¹ niepodleg³oæ. Jestemy niezmiernie wdziêczni wszystkim tym, którzy nas wspierali. Zw³aszcza Islandii, która jako pierwsza uzna³a nasz¹ niepodleg³oæ oraz Polsce, która da³a impuls oraz nadziejê na wygran¹ walkê. Po tak d³ugiej okupacji, odzyskana niepodleg³oæ
jest czym wyj¹tkowym, o co trzeba dbaæ i co nale¿y
szanowaæ. Z tej tak piêknej okazji chcia³abym z³o¿yæ
najserdeczniejsze ¿yczenia  zakoñczy³a ambasador.
W ramach uroczystoci zosta³y wrêczone odznaczenia RL dla osobistoci, które przyczyni³y siê do dialogu polsko  litewskiego. Orderem Krzy¿a Oficerskiego Za zas³ugi dla Litwy zosta³a odznaczona profesor Urszula Anna Augustyniak.
 Serdecznie dziêkujê za odznaczenie i wyró¿nienie
mojej pracy. Historia naszych pañstw jest bogata i cieszê siê, ¿e przy tak odmiennych i ró¿nych zdaniach, w
kwestiach szczegó³owych naszych historii, oba pañstwa
uwa¿a³y za nadrzêdne utrzymywanie relacji dwustronnych. Za te lata, Litwini i Polacy nauczyli siê tej tak
trudnej sztuki kompromisu oraz tego, ¿e pertraktowanie
z innymi s¹siadami koñczy³o siê bolenie dla obu pañstw.
I takie w³anie podejcie dydaktycznie w mojej pracy,
zawsze stara³am siê kultywowaæ. Jestem g³êboko przekonana, ¿e podkrelenie tego, co jest wspólne w naszym dziedzictwie, a z poszanowaniem i ze wiadomoMIESIÊCZNIK SOLECZNIKI
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ci¹ tego, co jest odrêbne jest fundamentalnym warunkiem naszych dobrych stosunków. Jest mi dzisiaj niezmiernie mi³o, ¿e odrodzone pañstwo litewskie docenia
takie podejcie do historii, czego dowodem jest to odznaczenie  powiedzia³a prof. Augustyniak
Za wnios³y wk³ad w rozwijanie akademickiego dialogu pomiêdzy Litw¹ a Polsk¹, Odznak¹ Honorow¹
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej Gwiazd¹ Dyplomacji Litwy, zosta³ odznaczony
profesor Henryk Bogdan Samsonowicz
 Szanowna pani ambasador, szanowni gocie. Jest
mi niezmierni mi³o, ¿e z r¹k naszych litewskich braci
dostajê to tak wysokie odznaczenie  mówi³ prof. Samsonowicz.  To mi przypomina, ¿e my w tej czêci
Europy w XIV oraz XV wieku, stworzylimy jedyny
model w dziejach historii, który mo¿e byæ wzorcem
dla czasów dzisiejszych. Wieloæ jêzyków, praw i obyczajów, pozwoli³a mimo wszystko stworzyæ ten niezwyk³y fenomen, jakim by³a Rzeczpospolita Obojga
Narodów  doda³ profesor.
Profesor dr hab. Urszula Anna Augustyniak, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego (Wydzia³ Historyczny, Instytut Historii), jest równie¿ przewodnicz¹c¹
Komitetu Historycznego Polskiej Akademii Nauk,
cz³onkiem komisji Lituanistycznej PAN. Szczególn¹
uwagê w swoich pracach powiêca Wielkiemu Ksiêstwu Litewskiemu.
Profesor dr hab. Henryk Bogdan Samsonowicz jest
profesorem zwyczajnym naukowym Uniwersytetu
Warszawskiego, Instytutu Badañ Interdyscyplinarnych
Artes Liberales. W latach 1989  1990 by³ ministrem edukacji narodowej w rz¹dzie Tadeusza Mazowieckiego, Kawaler Orderu Or³a Bia³ego.
Spotkanie na Zamku Królewskim w Warszawie sta³o siê równie¿ okazj¹ do upamiêtnienia 100. rocznicy
mierci kompozytora M. K. Èiurlionisa, który zmar³
10 kwietnia 1911 roku w Pustelniku (obecnie miasto
Marki, ko³o Warszawy).
Katarzyna Biersztañska
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