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W paadzierniku rejon solecznic-
ki z wizyt> zapoznawcz> odwiedził  
ambasador Rzeczpospolitej Polski 
na Litwie Jarosław CzubiMski. Ce-
lem wizyty było blicsze poznanie siC 
z rejonem i problemami nurtuj>cymi 
go mieszkaMców, wWród których jak 
wiadomo ponad 80 proc. stanowi> 
Polacy. Podczas spotkania w Solecz-
nikach z reprezentantami działaj>cych 
w rejonie organizacji pozarz>dowych 
i władz samorz>dowych polski dyplo-
mata odznaczył, ce „Polska nie ma 

prawa wtr>cania siC w wewnCtrzne 
sprawy Litwy, ma j ednak prawo i 

obowi>zek troski o osoby pochodzenia 
polskiego. Nie ingerujemy w relacje 
pomiCdzy PaMstwem Litewskim i oby-

watelami pochodzenia polskiego tego 
kraju, natomiast podkreWl amy wła-

dzom Litwy potrzebC wiCkszej empa-

tii do wniosków obywateli litewskich 
pochodzenia polskiego”.

Bardzo dyplomatycznie, lecz traf-
nie został okreWlony problem braku 
zrozumienia pragnieM i marzeM li-
tewskich Polaków, na które ojczy-
sta władza polityczna od lat patrzy z 
krzyw> min>. Reprezentant rz>du w 
okrCgu wileMskich kr>cy po wsiach i 
miasteczkach spisuj>c iloWć polsko-
-litewskich tablic ulicznych. Syste-
matycznie składa skargi do s>du o 
wypadkach łamania Konstytucji RL, 
która zabrania ucywania w nazew-
nictwie ulic jakiegokolwiek innego 
jCzyka poza paMstwowym. 

WiCkszej empatii w stosunku do 
swoich obywateli polskiej narodowo-
Wci litewskie władzy nie chc> wyka-
zywać nawet w czasie, kiedy Litwa 

przewodniczy w Unii Europejskiej. 
S>dy nadal nakładaj> kolejne mandaty 
za obecnoWć polsko-litewskich tablic. 
W polskich Sejnach czy PuMsku ucy-
wanie litewskiego jCzyka w nazewnic-
twie ulic i miejscowoWci jest prawnie 
dozwolone. Owszem znalazło siC tam 
kilku głupków co porysowali litewskie 
napisy farb>. Szkoda, ce ich tak i nie 
ujCła policja. Tak samo szkoda, ce w 
PuMsku czy Sejnach to zrobili chore na 
głowC narodowcy, zaW na Litwie z nie 
paMstwowymi napisami walczy repre-
zentant rz>du.

Litwa nadal nie chce przestrze-
gać zapisów Konwencji Ramowej o 
Ochronie MniejszoWci Narodowych 
czym ogranicza mniejszoWć polsk> w 
prawie swobodnego ucywania swojego 
jCzyka ojczystego, do zapisu swojego 
imienia i nazwiska w oryginale, ucy-
wania jCzyka polskiego w nazewnic-
twie ulic i miejscowoWci gdzie Polacy 
stanowi> wiCkszoWć mieszkaMców. . 
Na dodatek w 2010 r. wygasła Ustawa 
o mniejszoWciach narodowych, która 
przynajmniej w jakiW sposób regulo-
wała prawa mniejszoWci narodowych. 
Dzisiaj na Litwie mniejszoWci narodo-
we, w rzeczywistoWci, nie maj> ochrony 
prawnej. Taka jest prawda. W mocliwe 
przyjCcie przez Sejm RL nowej Ustawy 
o mniejszoWciach narodowych, która by 
prawnie zagwarantowała statut jCzy-
ków mniejszoWci narodowych zgodnie 
z europejska Konwencja Ramow> o 
Ochronie MniejszoWci Narodowych, 
nadal wierzy siC z trudem. 

W co natomiast chcC siC wierzyć 
to w nieustann> jednoWć i otwarte ser-
ca mieszkaMców WileMszczyzny. Ich 

dobroć i aktywnoWć pomogła Czesi 
Czernuszewicz, małej dziewczynie ze 
wsi Nowy Dwór gminy dajnowskiej, 
wygrać walkC ze straszn> chorob>. Do 
zainicjowanej przez samorz>d solecz-
nicki w lutym br. akcji charytatywnej 
– zbierania pieniCdzy dla potrzebuj>-
cej przeszczepu serca dziewczynki 
– doł>czyły siC setki osób prywat-
nych z całej WileMszczyzny, spółek 
komercyjnych oraz paraii katolickich 
rejonu solecznickiego. W ramach ak-
cji dobroczynnej na konto bankowe 
Czernuszewiczów wpłynCło 107 ty-
siCcy litów. Całkowity koszt operacji 
to ponad 115 tys. euro. 80 procent 
tej sumy pokryje francuski fundusz 
zdrowia, pozostał> kwotC – ponad 80 
tys. litów – musieli zapłacić rodzice 
pacjentki. Pomogli im w tym ludzie 
o otwartych sercach.

W ostatnich dniach paadziernika 
w paryskiej klinice Czesi dokonano 
przeszczepu serca. Zabieg był udany. 
Na WwiCta Bocego Narodzenia rodzina 
czeka na powrót Czesi do domu, w 
którym nie była juc prawie półtora 
roku.

Andrzej Kołosowski
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masadorowi towarzyszył radca – 
minister, konsul generalny Stani-

sław Cygnarowski. W Solecznikach 
goWcie zostali przyjCci przez mera re-
jonu solecznickiego Zdzisława Pale-
wicza. W programie wizyty był pobyt 
dyplomatów w Szkole Vredniej im. Mi-
chała BaliMskiego w Jaszunach, Szkole 
Vredniej im. Pawła Ksawerego Brzo-
stowskiego w Turgielach, odwiedzenie 
muzeum krajoznawczego w Turgielach, 
izby pamiCci malarki ludowej Anny 
Krepsztul w Taboryszkach, zwiedza-
nie cmentarza BaliMskich i Vniadeckich 
w Jaszunach i zabudowaM Republiki 
Pawłowskiej.

Kilkugodzinna podróc po rejonie 
została podsumowana na  spotkaniu w 
sali administracji samorz>du. W spo-
tkaniu wziCli udział: wicemer rejonu 
solecznickiego Andrzej Andruszkie-
wicz, dyrektor administracji samorz>-
du Bolesław Daszkiewicz, zastCpca 
dyrektora administracji Józef Rybak, 
kierownicy wydziałów administracji 
samorz>du, a takce dyrektorzy placó-
wek oWwiatowych oraz przedstawiciele 
organizacji samorz>dowych i społecz-
nych rejonu. W toku spotkania Amasa-
dorowi została przedstawiona prezenta-

Wizyta Ambasadora RP w rejonie 
solecznickim

cja multimedialna o rejonie, obecni na 
sali mogli zadać pytania oraz złocyć 
propozycje, dotycz>ce współpracy Am-
basady z instytucjami i społecznoWci> 
rejonu. Nie ominiCto kwestii ostatnich 
relacji polsko – litewskich, sugerowano 
o podejmowaniu przez PolskC jaWniej-
szych decyzji w sprawach mniejszoWci 
narodowej na Litwie.

– Jestem pełen szacunku dla PaM-

stwa, którzy potraicie wystCpować i 
bronić swoich racji. Przedstawione 
przez was kwestie s> tematem rozmów 
zarówno z ministrem spraw zagranicz-

nych, jak i innymi przedstawicielami 
Rz>du w Polsce. Polska nie ma prawa 
wtr>cania siC w wewnCtrzne sprawy 
Litwy, ma jednak prawo i obowi>zek 

W dnniu 22 paKdziernika br. ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Jarosław Czubiński złoMył 
pierwszą oficjalną wizytę w rejonie solecznickim. Przedmiotem wizyty była potrzeba bliMszego zapo-
znania się Ambasadora z władzami lokalnymi oraz kwestie rozwoju stosunków wzajemnych. 

troski o osoby pochodzenia polskiego. 
Nie ingerujemy w relacje pomiCdzy 
PaMstwem Litewskim i obywatelami 
pochodzenia polskiego tego kraju, na-

tomiast podkreWlamy władzom Litwy 
potrzebC wiCkszej empatii do wnio-

sków obywateli litewskich pochodze-

nia polskiego. Korzystaj>c z okazji, 
chcC powiedzieć, aby PaMstwo trak-

towali AmbasadC jako wspólnika w 
rócnych kwestiach. Mam nadziejC, ce 
bCdziemy równiec spotykać siC nieoi-

cjalnie i zapraszam do urzCdu, którym 
kierujC. Dzisiaj dziCkujC na konstruk-

tywne rozmowy i liczC na współpracC 
– powiedział podczas spotkania am-
basador Rzeczypospolitej Polskiej w 
Wilnie Jarosław CzubiMski.

DziCkuj>c Ambasadorowi za spo-
tkanie, mer rejonu Zdzisław Palewicz 
podkreWlił, ce rejon pokłada wielkie 
nadzieje w Ambasadzie w zakresie 
współpracy gospodarczej i inwestycji.

– Pracujemy i staramy siC, aby 
rejon rozwijał siC, myWlimy perspek-

tywicznie, dlatego apelujC o konkrety 
przede wszystkim w zakresie rozwoju 
gospodarczego rejonu. Spraw> natural-
n>  jest to, ce w rejonie, gdzie wiCkszoWć 
mieszkaMców stanowi> Polacy, liczymy 
na pomoc Polski równiec w kwestiach 
narodowoWciowych – zakoMczył spotka-
nie mer rejonu solecznickiego Zdzisław 
Palewicz.

Irena Kołosowska
Fot. autorka
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Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz zo-
stał uhonorowany Bursztynowym Mikrofonem przez 
Radio „Znad Wilii“. WyróMnienie merowi wręczyli 
załoMyciel wileńskiej rozgłoAni Czesław Okińczyc 
i dyrektor Radia Znad Wilii Mirosław Juchniewicz 
w dn. 29 sierpnia br.

– Bywaj>c w Solecznikach kacdy raz widzC pozytywne 
zmiany w infrastrukturze rejonu. Renowowany pałac w Ja-
szunach, odnowiony pałac Wagnerów, uporz>dkowany park 
miejski – to tylko niektóre przykłady, kiedy dziCki staraniom 
miejscowej władzy i za pomoc> zdobytych Wrodków europej-
skich zmienia siC wizerunek tego zak>tka WileMszczyzny. DziW 
na rCcC mera chcC złocyć tC statuetkC za całokształt działaM 
na rzecz rozwoju roejonu solecznickiego – powiedział prezes 
Radia Znad Wilii Czesław OkiMczyc.

DziCkuj>c za nagrodC mer rejonu solecznickiego Zdzi-
sław Palewicz podkreWlił, ce jest odznaczenie dla całej spo-
łecznoWci rejonu.

– DziCkujC za wysok> ocenC moich jako mera i naszych 
jako całej społecznoWci rejonu osi>gniCć. DziCkujC takce 
Radiu Znad Wilii za mikrofon, dziCki któremu mocemy pre-
zentować swoje osi>gniCcia i mówić o swoich problemach. 

W ramach obchodów 150. Rocznicy Powstania 
Styczniowego w paKdzierniku i listopadzie br. auli 
budynku administracji samorządu rejonu solecznic-
kiego moMna było oglądać wystawę pt. „Powsta-
nie Styczniowe w cyklach prac Artura Grottgera 
„Polonia“ i „Lituania““. 

Wystawa ma charakter edukacyjny i składa siC z fotograii 
oryginalnych prac Artura Grottgera ze zbiorów Muzeum Na-
rodowego w Krakowie oraz Muzeum Sztuki w Budapeszcie.

W uroczystym otwarciu wystawy wziCli udział: wicemer 
rejonu solecznickiego Andrzej Andruszkiewicz, zastCpca 
dyrektora administracji samorz>du rejonu solecznickiego 
Józef Rybak, przedstawiciel Instytutu Polskiego w Wilnie 
Andrzej Kierulis.

Korzystaj>c z okazji chciałbym pogratulować Panu i gronu 
pracowników profesjonalnego prowadzenia rozgłoWni oraz 
cyczyć wszelkich sukcesów twórczych – powiedział mer 
rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Wyrócnienie Bursztynowy Mikrofon jest wrCczane oso-
bom i instytucjom, które wileMscy radiowcy uznaj> za swych 
przyjaciół, z którymi współpracuj> od wielu lat i z którymi 
pomyWlnie realizuj> nowe inicjatywy.

Irena Kołosowska
Fot. autorka

Powstanie Styczniowe w obrazach Grottgera

Bursztynowy Mikrofon – merowi Zdzisławowi Palewiczowi!

– W ci>gu wielu lat uczono nas innej historii, dziW mamy 
mocliwoWć dostCpu do prawdziwych faktów, o jakich po 
kryjomu słyszeliWmy od rodziców i dziadków, ale których 
nigdy nie mieliWmy w podrCcznikach historii. Walka o nie-

podległoWć swojej Ojczyzny, to zaszczyt, ale i wezwanie 
zarazem. Czy stanClibyWmy do obrony honoru swojego kra-

ju dzisiaj – to wacne i trudne pytanie. Pewnie zadawli go 
sobie nasi przodkowie w podczas Powstania Styczniowego, 
podczas II wojny Wwiatowej. MyWlC, ce póki pamiCć o ich 
bohaterskim czynie cyje wWród nas, odpowieda na pytanie 
„czy warto” jest jednoznaczna. CieszC siC, ce wystawa o 
Powstaniu Styczniowym jest do obejrzenia w Solecznikach. 
MyWlC, ce bCdzie ciekawa zarówno dla starszego pokolenia, 
jak tec młodziecy – powiedział podczas otwarcia wystawy 
wicemer rejonu Andrzej Andruszkiewicz.

Artur Grottger – polski malarz, jeden z czołowych przed-
stawicieli romantyzmu w malarstwie polskim, ilustrator, 
rysownik, autor cyklu „kartonów” o Powstaniu Stycznio-
wym. Po klCsce powstania namalował przebieg walk na 
Litwie i w Polsce. 

„Nie pokazał on Wwiatu nieprzyjaciela, wroga; ale poka-

zał rzecz straszniejsz>: pokazał nieszczCWcia, klCski, zbrodnie, 
po których jedynie historya i ludzkoWć znaj> owego wroga“ 
– pisał o dziele Grottgera Alfred SzczepaMski, polski działacz 
społeczny i patriotyczny, publicysta i prozaik.

Organizatorzy wystawy: Instytut Polski w Wilnie, 
Muzeum Sztuki Litwy, Centrum Kultury Samorz>du 
Rejonu Solecznickiego. Partner: Muzeum Narodowe 
w Krakowie.

Irena Kołosowska
Fot. autorka
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ARTUR GROTTGER
Grottger roku 1863 nie malował z oddalenia, lecz zatrzymał biec>ce fale cycia, którem sam cył; malował Wwiec> 

krwi> i Wwiecemi łzami, choć tylko kredkC trzymał w rCku. Przebywał wbrew własnej woli w Wiedniu, gdy go doszły 
nowe wieWci, straszne i bolesne. Zerwał siC, podniósł w górC piCWci i krzykn>ł: „biada im“. W owej chwili stało siC, ce 
wzi>ł „w pierW swoj> magnetycznie“ wszystkie bóle narodu, wszystkie jego miłoWci i nienawiWci i wtedy urodziło siC 
w duszy jego to dzieło „Polonia“, jako druga ksiCga mCczeMstwa po pierwszej, któr> była „Varsovia”, a trzeci> była 
potem „Lituania”. I dokonał on zarazem owego „biada im“.

Nie pokazał on Wwiatu nieprzyjaciela, wroga; ale pokazał rzecz straszniejsz>: pokazał nieszczCWcia, klCski, zbrodnie, 
po których jedynie historya i ludzkoWć znaj> owego wroga. Pokazał on w tym poemacie, w dalszym ci>gu Varsovii: oto 
patrzcie, czem my jesteWmy i co z nami zrobiono. Jeceli obcy wpatruj>c siC w te obrazy, dozna współczucia dla nieszczC-
Wcia, to potCpi tem samem tych, o których Grottger zawołał był: „biada im“.

Dzieła Grottgera ujCte w kilka seryi, organicznie duchowo z sob> powi>zanych, maj> wartoWć monumentaln>, 
zarówno narodow>, jak i artystyczn>, zarówno dla Polaków, jak i dla całego cywilizowanego Wwiata. Nalec> one do 
wielkich tragedyi serc i społeczeMstw. Kacda niemal postać na tych obrazach jest typow>, a widoki natury, lasy, ilekroć 
słuc> jako tło, s> wspaniałoWci niezrównanej. (…) WiedeM, w marcu 1888 r., Alfred SzczepaMski.

ARTUR GROTTGER (1837–1867)

Lithuania, 1864–1866
Wydarzenia polityczne w Polsce poprze-

dzaj>ce wybuch powstania styczniowego i 
przebieg samego powstania na ziemiach Kró-
lestwa Polskiego i na Litwie Artur Grottger 
Wledził z Wiednia. Od bezpoWredniego udzia-
łu w walkach powstrzymali go przyjaciele. 

Został tedy – mówił Marceli Krajewski – i 

tragicznym walkom o wolnoWć wystawił sw> 
sztuk> Wwiadectwo trwałe, najwspanialsze. 
Jesieni> 1861 r. Grottger stworzył cykl War-

szawa I osnuty na wypadkach zwi>zanych z 
pogrzebem arcybiskupa Fijałkowskiego, od-
daj>c w nim nastrój patriotycznej egzaltacji 
społeczeMstwa i rosn>cej determinacji walki 
z zaborc>. ZachCcony powodzeniem cyklu 
spopularyzowanego przez reprodukcje, ar-
tysta narysował w r. 1862 jego drug> wersjC, 
znan> jako Warszawa II. Rok póaniej, pod 
wpływem wieWci napływaj>cych z objCtego 
juc powstaniem ziem zaboru rosyjskiego 
skomponował PoloniC, w której, w sym-
bolicznych obrazach ukazał bohaterstwo i 
dramat walcz>cego narodu.

Po klCsce zrywu artysta postanowił zi-
lustrować przebieg walk na Litwie, których 
teatrem były głównie tamtejsze bory. Za-
chowane szkice kompozycyjne i rysunki, 
a takce spis tytułów skreWlony rCk> Grott-
gera pozwalaj> przeWledzić proces twórczy 
nad powstaniem dzieła oraz ewolucjC jego 
koncepcji tematycznej – od symbolicznej 
syntezy zdarzeM z udziałem bohatera zbio-
rowego ukazanego w walce na tle puszczy, 
do opowieWci osnutej na udziale w powstaniu 
litewskiego gajowego, w której bór jako tło 

traci czCWciowo swe podmiotowe znaczenie.
Cykl otwiera karton Puszcza rysowany 

w r. 1864. Powstał on jako prolog do pier-
wotnego pomysłu cyklu i w niezmienionej 
wersji został przez artystC wł>czony do Li-

tuanii. Ukazuje wnCtrze dziewiczego boru, 
takiego jaki opisywał Adam Mickiewicz w 
Panu Tadeuszu, ale z unosz>c> siC pomiCdzy 
drzewami, „wlok>c> siC w powolnym lo-
cie” mar> Wmierci – zapowiedzi> krwawych 
wypadków. NastCpny obraz – Znak – przed-
stawia scenC we wnCtrzu izby gajowego, 
który, przygotowany do wymarszu, znucony 
oczekiwaniem na znak alarmu, zasn>ł na 
siedz>co. Budzi go cona słysz>c pukanie do 
okna. Kolejny karton ukazuje przysiCgC po-
wstaMczego oddziału noc> na leWnej polanie. 
Jest to zmieniona kompozycyjnie wersja Mo-
dlitwy przed bitw> z pierwszej wersji cyklu. 
Kulminacyjny obraz powstaMczej opowieWci 
stanowi Bój, w którym główny bohater, wraz 
z towarzyszami, naciera na niewidocznego, 
pozostawionego poza kadrem kompozycji 
wroga. Duch przenosi widza na powrót do 
chaty gajowego, gdzie cona przygotowu-
je ołowiane kule do karabinów i gdzie jej 
m>c, poległy w walce, wraca jako zjawa. 
Widzenie to epilog tragedii. Przedstawia 
conC gajowego w podziemiach sybirskiej 
kopalni, w momencie widzenia Matki Bo-
skiej z jasnogórskiego obrazu.

Kartony Lituanii ł>cz>ce elementy po-
etyki romantyzmu – heroizmu, tragizmu, 
idealizmu i mistycyzmu z realizmem formy, 
pedantycznie odwzorowanej bezbłCdnym 
rysunkiem, wracliwie wyczutym Wwiatło-
cieniem oraz rozległ>, malarsk> skal> tonów 

czerni i bieli, operuj>ce zmienn> dramaturgi> 
i gradacj> nastroju, odwołuj>ce siC do emo-
cji, sugestywne i komunikatywne w odbio-
rze, stały siC, obok wczeWniejszych cyklów 
i powstałej póaniej Wojny, sztandarowymi 
dziełami polskiej sztuki patriotycznej. Szero-
ko spopularyzowane i rozpowszechnione w 
planszach reprodukcyjnych trai ały w okre-
sie całoby narodowej do tysiCcy polskich 
domów, przyjmuj>c funkcjC ai rmatywn> 
podobnie do noszonej wówczas ostenta-
cyjnie czarnej odziecy i celaznej bicuterii. 
Grottgerowi przyniosły miano „wielkiego 
powstaMca sztuki narodowej”.

Za cycia artysty Lituania wystawiana 
była we Lwowie, w Krakowie, odwiedziła 
liczne pałace polskiej arystokracji i dwo-
ry szlacheckie. Grottger po wyjeadzie do 
Francji, zaprezentował j> wiosn> 1867 roku 
polskiej emigracji w Hôtel Lambert, a fran-
cuskiej publicznoWci w galerii Goupile`a i na 
Wystawie Vwiatowej. WszCdzie zyskiwała 
pochlebne opinie, chwalił j> Jean Gérôme, 
ale nie znalazła nabywcy. Po Wmierci Grott-
gera, w r. 1869 LituaniC zakupiło Towarzy-
stwo Przyjaciół Sztuk PiCknych w Krakowie, 
które jeszcze trzy lata wczeWniej odmówiło 
artyWcie wystawienia dzieła. W 1897 r. Towa-
rzystwo odst>piło cykl miastu w zamian za 
parcelC na placu SzczepaMskim przeznaczo-
n> pod budowC nowego gmachu TPSP. W r. 
1899 Rada m. Krakowa podarowała LituaniC 
Muzeum Narodowemu w Krakowie.
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A
utorem kilku prac jest takce nasz 
ziomek, student Akademii Sztuki 

w Warszawie Krzysztof Sokołowski z 
Ejszyszek. 

31 paadziernika br. odbył siC werni-
sac wystawy, podczas którego Krzysz-
tof Sokołowski przekazał zebranym to, 
czego sam doWwiadcza w ci>gu ostat-
nich lat, czyli przyblicenie teologii 
Ikony. Autor Ikon Relikwiarzowych 

Wystawa ikony w Domu Polskim 
w Ejszyszkach
W listopadzie w Domu Polskim w Ejszyszkach moMna było oglądać 
wystawę pt. „Ikona – okno do wiecznoAci”, na której zostały zapre-
zentowane Ikony Studium Ikonograficznego Pracowni Aw. Andrzeja 
Apostoła w Warszawie, Akademii Ikony w Warszawie, Ikonopisców 
indywidualnych oraz Ikona Relikwiarzowa. 

podkreWlił, ce ikona stanowi bogactwo 
całego chrzeWcijaMstwa – ona uobecnia 
WwiCtych, którzy s> na niej przedstawie-
ni, jest takce namalowanym Słowem 
Boga – dlatego mówimy o pisaniu iko-
ny, a nie o malowaniu. 

– Na ikonC trzeba patrzeć sercem i 
szukać jej piCkna, w którym niektórzy 
potrai> dojrzeć odblask nieba – mówi 
Krzysztof Sokołowski.

Zdaniem młodego plastyka, pisa-
nie ikon jest ogromnym przecyciem. 
Po pierwsze czynnoWć ta powoduje 
wył>czenie siC z normalnego trybu 
cycia i wejWcie w rzeczywistoWć mo-
dlitwy, skupienia, koncentracji. Drugi 
powód to doWwiadczenia duchowe, 
objawiaj>ce siC poprzez modlitwC i 
maj>ce głCboki wymiar dla osób wie-
rz>cych.

DoWwiadczyć takich emocji mocna 
tec ogl>daj>c ikony. Na takie spotkanie 
z Bogiem mieliWmy okazjC w Domu 
Polskim w Ejszyszkach.

Irena Kołosowska
Fot. autorka
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Nowy wygląd domu kultury 
w Dziewieniszkach
Od kilku tygodni zabytkowy ry-
nek w Dziewieniszkach przybrał 
nowych barw, a wszystko to za 
sprawą odremontowanego bu-
dynku domu kultury. Stara, nisz-
czejąca kamienica zmieniła wi-
zerunek dzięki projektowi finan-
sowanemu ze Arodków program 
Leader oraz budMetu samorządu. 
25 paKdziernika br. odbyło się 
uroczyste otwarcie nowo odre-
montowanej placówki kultury.

Symbolicz> wst>ckC przeciCli: mer re-
jonu solecznickiego Zdzisław Pale-

wicz, dyrektor administracji samorz>du 
rejonu solecznickiego Bolesław Dasz-
kiewicz, dyrektor Centrum Kultury w 
Solecznikach Gracyna Zabarauskaitプ, 
starosta gminy dziewieniskiej Cze-
sława Marcinkiewicz, przedstawiciel 
ZSA „Jaraks”, która dokonała remontu 
obiektu, Witalij Sienkiewicz. Vwieco 
odremontowany budynek poWwiCcił 
proboszcz paraii dziewieniskiej ksi>dz 
Domas Valančiauskas.

UroczystoWć zgromadziła w sali 
dostojnych goWci – zastCpcC dyrektora 
administracji samorz>du Józefa Ryba-
ka, radn> samorz>du ŁucjC Dudojć, 
dyrektora ZSA „Jaraks” Jarosława 
Wojciechowicza i kierownika budo-
wy Henryka Pocaryckiego, dyrektora 
Dziewieniskiego Historycznego Parku 
Regionalnego Robertasa Jomantasa, 
przedstawiciela stracnicy granicznej w 
Dziewieniszkach Žydr┣nasa Vaikasasa, 
dyrektorów dziewieniskich placówek 

oWwiatowych – DanutC Anichowskaj>, 
LolitC Mikalauskienプ, IlonC Šiedienプ.

Remont i modernizacja Dziewie-
niskiego Domu Kultury kosztowała 
644 tys. 577 litów, z czego 64 tys. to 
Wrodki samorz>du rejonu solecznic-
kiego. W ramach prac remontowych 
gruntownie przebudowano fronton bu-
dynku i salC widowiskow>, urz>dzono 
pomieszczenie dla instruktorów. W 
ramach prac remontowych dokonano 
ocieplenia budynku, wybudowano 
nowy dach i nowoczesn> kotłowniC, 
wymieniono instalacjC elektryczn>, 
okna i drzwi. Ponadto ze Wrodków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
odnowiono bazC materialn> placówki 
– zakupiono meble, sprzCt komputero-
wy, nagłoWnieniowy i oWwietleniowy.  
– Kultura jest t> przestrzeni>, w której 
człowiek moce odkryć pokłady ener-
gii, która niezbCdna jest do realizacji 
zadaM, jakie stawia przed nim cycie. 
CieszC siC, ce udało nam sie realizować 

projekt, który bCdzie słucył mieszkaM-

com Dziewieniszek, ce bCdzie tu gwarno 
i przytulnie, ce bCdziecie z niego korzy-

stać i jego współtworzyć – powiedział 
mer rejonu solecznickiego Zdzisław 
Palewicz.

HistoriC zwi>zan> z domem kultu-
ry, starym pocydowskim budynkiem, 
podczas oicjalnego wyst>pienia przed-
stawiła starosta gminy Czesława Mar-
cinkiewicz, która jednoczeWnie podziC-
kowała władzom samorz>dowym za, 
trafnie podjCt> przed ponad rokiem, 
decyzjC remontu placówki.

Po czCWci oicjalnej przyszedł czas 
na czCWć artystyczn>, w której wyst>pił 
zespół pieWni i taMca “Solczanie”. Za 
piCkny koncert artystom dziCkowała 
dyrektor Domu Kultury w Dziewinisz-
kach Teresa Płotnikowa, jednoczeWnie 
zapraszaj>c publicznoWć do udziału w 
kolejnych imprezach oraz aktywnego 
korzystania z piCknego obiektu. 

Irena Kołosowska
Fot. autorka
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Historia cycia Czesi Czernuszewicz 
nabrała rozgłosu podczas akcji 

charytatywnej, któr> w lutym biec>cego 
zainicjował samorz>d solecznicki. Do 
akcji charytatywnej – zbierania pie-
niCdzy dla potrzebuj>cej przeszczepu 
serca dziewczynki – doł>czyły siC setki 
osób prywatnych z całej WileMszczy-
zny, spółek komercyjnych oraz paraii 
katolickich rejonu solecznickiego. W 
ramach akcji dobroczynnej na konto 
bankowe Czernuszewiczów wpłynCło 
107 tysiCcy litów! 

Pomoc i współczucie znanych i 
nieznanych rodzinie Czernuszewiczów 
ludzi, pozwoliła jej, przynajmniej na 
chwilC, zapomnieć o latach samotnej, 
pełnej poWwiCcenia i wyrzeczeM walki 
o cycie najmłodszej córki. Skrupulatnie 
zapisali w zeszycie nazwisko kacdego 
darczyMcy, by wiedzieć komu powie-
dzieć: „DziCkujC”.

Rodzina przyznaje, ce wynik akcji 
dobroczynnej na rzecz ich córki był 
dla nich wielkim zaskoczeniem. Wcze-
Wniej zwracali siC z apelami o pomoc do 

rócnego rodzaju fundacji, organizacji 
charytatywnych na Litwie, telewizji 
krajowych i polityków – bez skutku. 

Czesia jest czwartym dzieckiem 
paMstwa Czesławy i Henryka Czernu-
szewiczów. Rodzice wraz ze starszym 
synem Wiktorem oraz córkami Paulin> 
i Krystyn> cieszyli siC z przyjWcia na 
Wwiat malutkiej Czesi. Pierwsze mie-
si>ce jej cycia upływały w codziennych 
troskach cyciowych. Nikt nie mógł 
przypuszczać, ce nadejdzie dzieM, który 
całkowicie odmieni ich cycie. W wieku 
6 miesiCcy u Czesi wykryto wrodzon> 
wadC serca – idiopatyczn> kardiomio-
patiC rozstrzeniow> (36 przypadków na 
100 000 osób).

Serce dziewczynki było niepropor-
cjonalnie duce nic powinno być. Co 
wiCcej, rosło razem z ni>, stanowi>c 
zagrocenie jej cyciu. BCd>c jeszcze 
małym dzieckiem Czesia przeszła 
niemal wszystkie mocliwe badania 
medyczne. LegitymacjC osoby nie-
pełnosprawnej (I grupa) otrzymała juc 
w wieku dwóch lat!. 

– Do trzeciego roku cycia praktycz-

nie bez przerw leceliWmy z ni> w szpita-

lu. NastCpnie kacdego miesi>ca byliWmy 
z wizyt> u lekarzy w szpitalu uniwer-
syteckim w Santaryszkach. Sensem na-

szego cycia stała siC walka o jej cycie. 
Nie do opowiedzenia jest strach o cycie 
córki. VledziliWmy kacdy jej oddech i 
w dzieM, i w nocy – wspomina mama 
Czesi, pani Czesława Czernuszewicz.

Nie trzeba tłumaczyć, ile rodzinC 
kosztowało leczenie córki. Sprzedali 
wszystko co mieli wartoWciowego, na-
wet ziemiC. Został im tylko dom. Za-
Wwitała im iskierka nadziei, gdy krewni 
z Białorusi zapoznali ich z francusko–
białorusk> rodzin>, która przejCła siC 
losem ich córeczki i zaproponowała 
pomoc oraz załatwienie konsultacji 
u francuskich lekarzy. W 2006 roku 
Czesia przeszła pierwsze badania w 
szpitalu miasta Lyon. Od tego czasu 
mała pacjentka z Litwy stale znajduje 
siC pod opiek> lekarzy z Francji. 

Z biegiem czasu rosło ich zaufanie 
do kwaliikacji zawodowych francu-
skich lekarzy. Klinika Uniwersytetu 
Marie Lannelongue w Parycu posiada 
wieloletnie doWwiadczenie w wykona-
niu tak skomplikowanych zabiegów, a 
po raz pierwszego przeszczepu serca 
dokonano tu w 1968 roku. 

– Francuzi daj> 85 proc. gwarancji, 
ce zabieg bCdzie udany. Na Litwie nikt 
nie dawał cadnych gwarancji. Jeden 
z profesorów na pytanie o gwarancje 
sukcesu zabiegu powiedział, ce przecyje 
tyle ile da Pan Bóg – wspomina pani 
Czesława.

Koszta operacji to 400 tys. litów. 
Niebagatelna kwota, ale prawo fran-
cuskie pozwala na zrefundowanie 80 
proc. kosztów zabiegu dla obywateli 
UE, którzy co najmniej od trzech mie-
siCcy legalnie mieszkaj> we Francji. 
80 tys. musz> dołocyć rodzice. Przed 
rokiem w oczekiwaniu na zabieg Cze-
sia zamieszkała w domu francuskich 
przyjaciół, gdzie znajdowała siC pod 
stał> obserwacj> miejscowych lekarzy 
w oczekiwaniu na przeszczep. 

Latem biec>cego roku Czesia zosta-
ła przeniesiona do szpitala w oczekiwa-
niu na długo upragniony przeszczep. 
Francuscy lekarze starannie szukali 
dla pacjentki odpowiedniego dawcy. 
Pierwsze trzy odrzucili. W sierpniu 

KsięMniczka paryskiego szpitala
W nocy z 30 na 31 paKdziernika br. w paryskiej klinice francuscy 
lekarze dokonali przeszczepu serca u Czesi Czernuszewicz, 12–let-
niej pacjentki z małej wioseczki Nowy Dwór w rejonie solecznickim. 
Trwający 4,5 godziny zabieg przebiegł pomyAlnie. 

Czesia podczas spaceru ze sztucznym sercem razem bratem Wiktorem i mam> 
Czesław>
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Czesia została podł>czona do sztucz-
nego serca. Do chwili przeszczepu no-
wego serca jej cycie i praca mechanicz-
nego serca podtrzymywały sztuczne 
komory typu Berlin Hart. 

– Lekarze byli zdziwieni, ce Cze-

sia bardzo szybko stanCła na nogi ze 
sztucznym sercem i chodziła nawet na 
spacer uliczny. Podczas spaceru nam 
z córk> zawsze asystowali lekarze. U 
mnie brak słów by opowiedzieć jakie 
to s> cyczliwe ludzie, jak oni troszcz> 
siC o pacjentach. CzesiC oni nazywali 
ksiCcniczk>, – mówi pani Czesława, 
która przez całe lato ac do momentu 
przeszczepu serca była z córk>.

Mijały dnia a dawcy nie było. Co gor-
sza dziewczynka przecyła mały wylew i 
jedno zapalenia płuc. Na szczCWcie bez 
powikłaM. Lekarze, mama stale podtrzy-
mywali na duchu dziewczynkC. Wszyscy 
wierzyli w pomyWln> przyszłoWć. 

– Wyszłam ze szpitala do sklepu 
ceby kupić dla córki sok. Kiedy wróci-
łam usłyszałem od niej „Mamo, stało 
siC. To bCdzie dzisiaj”. Nie mogłam w 
to uwierzyć. Zadzwoniłam do syna Wik-

tora, który pracuje w Parycu ceby on 
zadzwonił do lekarza i zapytał czy to 
prawda. Po chwili syn oddzwonił i po-

wiedział „Tak mamo, to prawda”. Przed 
zabiegiem siedz>c na łócku pomodlili-
Wmy siC z córk>. Dla całej naszej rodziny 
nadszedł dzieM na który czekaliWmy tak 
wiele lat– – mówi pani Czesława.

Zabiegu przeszczepu serca doko-

nywał Wwiatowej sławy chirurg dr. 
Muhamed Ly. O jego doWwiadczeniu 
i fachowoWci moce mówić ten fakt, ce 
tylko w 2012 roku on dokonał 398 prze-
szczepów serca!!! W rócnych krajach 
Wwiata. Zabieg chirurgiczny odbył siC 
w nocy. Rano, rodzice zobaczyli swoj> 
córeczkC juc w reanimacji. O godzinie 
dziesi>tej rano Czesia po raz pierwszy 
wyszła ze Wpi>czki. 

– Kiedy na drugi dzieM po zabie-

Serdecznie dziCkujemy wszyst-
kim, którzy wł>czyli siC w zbiera-

nie pieniCdzy dla naszej 12–let-
niej córeczki Czesi, potrzebuj>cej 
niezwłocznego przeszczepu serca. 
Bez Was byłoby to niemocliwe. Ser-
decznie dziCkujemy wicemerowi 
rejonu solecznickiego Andrzejowi 
Andruszkiewiczowi pomysłodawcy 
akcji „Serce dla serca”, samorz>-

dowi rejonu solecznickiego, Radiu 
„Znad Wilii”, całej WileMszczyanie 
– wszystkim tym ludziom, którzy nie 
zostawili nas w biedzie, podzielili siC 
być moce ostatnim. PiCknie dziCku-

jemy za okazane serce i przesyłamy 
pozdrowienia od Czesi, która juc 
wkrótce powróci do domu.

WdziCczna rodzina  
Czernuszewiczów

gu Czesia powiedziała, ce chce jeWć i 
bardzo chce gulasz, to zrozumiałam, 
ce wszystko u nas bCdzie dobrze – z 
radoWci> mówi pani Czesława.

Po upływie miesi>ca Czesia zosta-
nie wypisana ze szpitala. W grudniu 
zamieszka w Parycu z bratem i ojcem, 
nieodpłatnie w mieszkaniu socjalnym. 
Jest wielka szansa, ce juc na WwiCta Bo-
cego Narodzenia ksiCcniczka paryskie-
go szpitala powróci do domu.

Andrzej Kłosowski
Fot. z archiwum 

rodziny Czernuszewiczów

Grup> lekarzy kardiologów na oddziale reanimacji kierowała dr. Lucile Houyel

Francuscy medycy ze swoj> litewsk> ksiCcniczk>
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NiegdyW był szlakiem królewskim, 
który ł>czył Kraków za poWred-

nictwem „unijnego” miasta z Wilnem, 
a korzystali z niego nie tylko władcy, 
ale równiec kupcy, artyWci. Stałe po-
drócowanie traktem polsko-litewskim 
zapocz>tkował Władysław Jagiełło, 
gdy jeszcze jako wielki ksi>cC litew-
ski udał siC na koronacjC do Krakowa 
w 1386 roku. 

Pierwszym zwiedzanym przez 
nas miastem na szlaku był Lublin, 
gdzie Zachód spotkał siC ze Wscho-
dem. PodziwialiWmy piCkn> starówkC, 
zwiedzaliWmy koWcioły, zamek, podzi-
wialiWmy płótna malarzy polskich. W 
sanktuarium Krzyca VwiCtego udali-
Wmy siC do refektarza, zwanego sal> 
Unii Lubelskiej, w którym niegdyW 
odprawiono naboceMstwo dziCkczyn-
ne z udziałem Jagiellona, Zygmunta 
Augusta. Stoj>c przed pomnikiem Unii 
Lubelskiej zadawaliWmy sobie pytanie: 
Czy nalecycie doceniamy unikatowe 

dzieło, które przed 444 laty stworzyli 
nasi przodkowie: Polacy i Litwini? 

Kolejnym punktem Szlaku Ja-
gielloMskiego było miasto kanclerza 
i hetmana wielkiego koronnego Jana 
Zamoyskiego – ZamoWć. Spacerowa-
liWmy po rynku ZamoWcia, podziwia-
j>c piCkno zabytkowych kamieniczek. 
Ogl>daliWmy wystawC z okazji zawar-
cia Unii Polsko-Litewskiej w 1413 roku 
w Horodle. 

Czekało na nas takce Królew-
skie Miasto Sandomierz. Wspaniały 
przewodnik starał siC przekazać jak 
najwiCcej informacji: oto Dom Jana 
Długosza, tutaj widzimy Zamek, przed 
nami Brama Opatowska, tam widoczna 
jest Katedra, a oto – W>wóz Królowej 
Jadwigi. 

Przed 15 laty ówczesny dyrektor 
Gimnazjum im. Jana Vniadeckiego w 
Solecznikach Stefan Dudojć podpi-
sał umowC o współpracy z Zespołem 
Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Sandomierzu. Ta 
współpraca szkół trwa do dnia dzi-
siejszego. Juc 10 razy do Solecznik 
przyjecdcał sandomierski Mikołaj z 
prezentami. Wielkim przyjacielem, 
promuj>cym Soleczniki w Sando-
mierzu, jest Marek Rocek, redaktor 
naczelny miesiCcznika „Sandomierza-
nin”. Stuosobowa grupa młodziecy z 
Solecznik skorzystała z zaproszenia 
dyrektora Caritasu Diecezji Sando-
mierskiej ksiCdza Bogusława Pituchy 
na kolonie do oWrodka Bojanów. 

Przy Bazylice Katedralnej czekali 
na nas gospodarze miasta na czele z 
burmistrzem Jerzym Borowskim, by 
wspólnie udać siC na naboceMstwo, 
które zostało odprawione w naszej in-
tencji. Proboszcz katedry, ksi>dz prałat 
Zygmunt Gil witał przybyłych na MszC 
goWci i gospodarzy, opowiedział o hi-
storii Bazyliki Katedralnej. 

W sali obrad Ratusza odbyło siC 
sandomiersko-solecznickie spotkanie, 
na którym byli obecni burmistrz Jerzy 
Borowski, zastCpca burmistrza Marek 
Bronkowski, przewodnicz>cy Rady 
miasta i radni. Burmistrz Sandomierza 
szczegółowo zapoznał z histori> mia-
sta i wyraził gor>c> wolC współpracy 
z Solecznikami. Zdzisław Palewicz, 
mer samorz>du rejonu solecznickiego, 
podkreWlił, ce nam bardzo zalecy na 
promowaniu naszego rejonu w Polsce. 
ChcielibyWmy, ceby młodziec mogła 
nadal przyjecdcać do Miasta Królew-
skiego, kształcić jCzyk i poznawać hi-
storiC Polski i Litwy nie tylko z pod-
rCcznika. Przedstawiciele Gimnazjum 
im. Jana Vniadeckiego w Solecznikach 
dziCkowali za dotychczasow> współ-
pracC i opiekC. 

Obejrzenie panoramy Sandomierza z 
Bramy Opatowskiej było ostatnim punk-
tem podrócy Szlakiem JagielloMskim. 

JesteWmy niezmiernie wdziCczni 
merowi samorz>du rejonu solecznic-
kiego Zdzisławowi Palewiczowi oraz 
Annie i Katarzynie BiersztaMskim za 
wspaniał> organizacjC podrócy Szla-
kiem JagielloMskim. 

Łucja Dudojć

Solczanie na Szlaku Jagiellońskim

Lublin – ZamoAć – Sandomierz
Złota jesień – najlepszy okres na podróMowanie, więc samorządowcy rejonu solecznickiego wyruszyli 
w podróM jedną z najbardziej fascynujących tras turystycznych, czyli Szlakiem Jagiellońskim. 
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Urodził siC 1 sierpnia 1886 roku w 
AniMsku (Witebsczyzna) w rodzi-

nie ziemiaMskiej. Gimnazjum ukoMczył 
w Rydze, a studia na Akademii Rolni-
czo – LeWnej w Taborze (Czechy). W 
latach 1886 - 1917 przebywał w AniM-
sku. Tu wyprawiał siC samotnie do lasu 
gdzie poznał starego leWnika Jundziłła. 
To właWnie on rozmiłował Korsaka w 
leWnych wCdrówkach i łowiectwie. 
Pierwsz> broM kupił Włodzimierz w 
wieku 17 lat za honoraria otrzymane 
od „Łowca Polskiego”, gdzie w latach 
1902-1903 drukowano jego nowelki. 
W 1910 roku z podzielonego maj>tku 
otrzymał 2 720 ha. 

Uciekaj>c przed wcieleniem do ro-
syjskiego wojska wybrał siC na Kaukaz, 
do Turkiestanu, Aszchabadu, Persji, w 
Góry Darwazu. Do AniMska powrócił 
w 1918 roku, ale maj>tek został skoni-
skowany przez władze rewolucyjne. Po 
dwóch miesi>cach ukrywania siC wWród 
chłopów opuWcił na zawsze dom rodzin-
ny i wyjechał do Warszawy. Pracował 
w Banku dla Handlu i Przemysłu (jako 
rachmistrz), a nastCpnie w Wojskowym 
Instytucie Geograicznym (jako kreWlarz). 
Rozpocz>ł pisanie swej pierwszej ksi>cki 
„Rok myWliwego”, wydanej w 1922 roku. 
W 1923 roku obj>ł posadC łowczego w 

Departamencie LeWnictwa Ministerstwa 
Rolnictwa i Dóbr PaMstwowych.

W 1927 roku przeniósł siC do Wil-
na. Korsak zacz>ł wystawiać tec swoje 
prace plastyczne robione piórkiem i 
kolorowymi tuszami. Prace plastycz-
ne były po raz pierwszy wystawione 
w 1923r. na Dorocznym Salonie Sztuk 
PiCknych w ZachCcie w Warszawie. W 
1925r. wystawa leWno – przemysłowa w 
Baranowiczach, w Wilnie kilkakrotnie, 
na I Wystawie Miejskiego Komitetu 
Wychowania Fizycznego i Przysposo-
bienia Wojsk w Warszawie w 1933 r., na 
pokazie trofeów łowieckich Polskiego 
Zwi>zku Łowieckiego w Warszawie w 
1934 roku, na wystawie Muzeum Prze-
mysłu i Rolnictwa we Lwowie w 1936 
r., na Wystawie „Łowiectwo w sztuce 
polskiej” w Warszawie w 1937 roku.

W 1929 roku podj>ł pracC łowczego 
w Dyrekcji Lasów PaMstwowych. W 
Puszczy Rudnickiej, wybudował leWni-
czówkC „SCdków”, w której odpoczy-
wali m.in. prezydent Ignacy MoWcicki, 
Władysław Raczkiewicz czy Melchior 
WaMkowicz. Pisarz okazał siC nie tylko 
Wwietnym łowczym, ale takce znakomi-
tym organizatorem polowaM i gospoda-
rzem spotkaM w leWniczówce.

LeWniczówka nie przetrwała lat woj-
ny, została spalona.

Pobyt na WileMszczyanie to kolejne 
ksi>cki: „Dary lasu”, „LeWne ognisko”, 
„Puszcza Rudnicka”, które zreszt> sam 
ilustrował. W 1939 roku przestał pełnić 
obowi>zki łowczego, gdyc wszystkie 
funkcje objCli Litwini (pisarz nie mówił 
po litewsku). Okres wojny spCdził w 
domu, przewacnie maluj>c. W lipcu 
1945 roku Korsakowie opuWcili Wilno 
i przyjechali do Gorzowa, gdzie pisarz 
otrzymał pracC w Dyrekcji Lasów PaM-
stwowych. Do 1949r. pracował jako 
łowczy w gorzowskim PrzedsiCbior-
stwie „Las”. W wieku 63 lat został 
Korsak zwolniony z pracy. Pełnił wiele 
funkcji społecznych – powołał do cy-
cia Towarzystwo Łowieckie, udzielał 
siC w Powiatowej Radzie Łowieckiej, 
tworzył obwody łowieckie. PiCkno Zie-
mi Lubuskiej opisał w ksi>cce „Las 

mi powiedział”, wydanej w 1969r. 
Uczestniczył tec w licznych spotka-
niach autorskich z uczniami, dorosły-
mi czytelnikami, leWnikami. W 1970 
przeprowadził siC do bnina, a od 1972 
do Wmierci mieszkał w Krakowie gdzie 
zmarł 22 wrzeWnia 1973r.

Po dziesięciu latach ｦ zgodnie z jego 
wolą ｦ prochy pisarza sprowadzono do 
Gorzowa i pochowano na miejscowym 
cmentarzu komunalnych w tzw. Zauł-
ku Twórców Kultury, spoczCły obok 
cony Felicji (zm. 1969). PozostawiJ 
po sobie wiele ilustracji (ozdabiaJ nimi 
swoje ksiąwki), obrazów i niepubliko-

wanych jeszcze maszynopisów.
Jego imię noszą lubuskie szkoJy, w 

wielu miejscach umieszczono po`wię-

cone mu tablice lub gJazy pamiątkowe, 
w santockim muzeum zorganizowano 
staJą wystawę tematyczną po`więconą 
nestorowi polskiego Jowiectwa, w po-

bliwu Lubniewic nazwano jego imieniem 
rezerwat przyrody, a w Jeninie znajduje 
się Izba Pamięci WJodzimierza Korsaka.

Od 23 wrze`nia 2011 r. (roczni-
ca `mierci Korsaka) w gorzowskim 
Parku GórczyLskim mowna oglądać 
ciekawy pomnik autorstwa Andrze-

ja Moskaluka. OdsJonięciu pomnika 
towarzyszyJo 50 pocztów sztandaro-

wych z kóJ Jowieckich, nadle`nictw 
i szkóJ, mieszkaLcy Gorzowa, le`ni-
cy, my`liwi, sympatycy twórczo`ci. 
W`ród zaproszonych go`ci byJ tew 
wnuk pisarza.

Za swoją dziaJalno`ć zostaJ odzna-

czony wieloma honorami. Do niego traﾙJ 
Order Polonia Restituta ｦ order odrodze-

nia polski, ZJoty Krzyw ZasJugi oraz naj-
wywsze my`liwskie odznaczenie ZJom.

Zapomniany Piewca Puszczy Rudnickiej

WŁODZIMIERZ KORSAK
Z Puszczą Rudnicką związany był Włodzimierz Korsak – przyrodnik, 
znany pisarz, plastyk. 

Włodzimierz Korsak

Okładka ksi>cki o Puszczy Rudnick-

iej wyd. 1936 r.
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KORSAK WyDAł: 
Rok my`liwego ｦ 1922, 2005,
Na tropie przyrody ｦ 1922, 1930,
Cietrzew ｦ 1925,
GJuszec ｦ 1925,
Pie`L puszczy: powie`ć my`liwska 

ｦ 1926,
Dary lasu ｦ 1934,
Io` w Polsce ｦ 1934,
Puszcza Rudnicka ｦ1936, 
Le`ne ognisko ｦ 1939, 
Ku indyjskiej rubiewy ｦ 1957, 
Las mi powiedziaJ ｦ 1969, 
Tamte polowania ｦ 1983,
Na tropach przyrody ｦ 1978,
Od AniLska do Gorzowa: Z wycia i twór-
czo`ci WJodzimierza Korsaka ｦ 1987.

Niektóre z tych ksiąwek są dostępne 
w bibliotekach cyfrowych w Internecie.

W muzeum w Santoku znajduje się 
staJa ekspozycja po`więcona wyciu i 
twórczo`ci WJodzimierza Korsaka. 

ROK My@LIWEGO: fRAGMENT 
ｭW zamierzchJych czasach ludzko-

`ci, gdy praojcowie nasi spotykali się 
w puszczy z potęwnym nieduwiedziem 
jaskiniowym i olbrzymim mamutem, 
my`listwo byJo jedynym sposobem zdo-

bywania powywienia. Z czasem, przy-
swoiwszy niektóre zwierzęta, zwróciJ się 
czJowiek do pasterstwa, póuniej jeszcze 
nauczyJ się obrabiać ziemię i staJ się 
gospodarzem. Potrochę więc my`listwo 
straciJo swój charakter, nie przestając 
jednak być dochodem dla wielu. I teraz 
jeszcze egzystują caJe plemiona, utrzy-
mujące się z polowania, ale i to dzięki 

handlowi zamiennemu, przy którym za 
skóry, ko`ć i mięso otrzymują inne po-

trzebne produkty. Na ziemiach polskich 
spotkać mowna równiew, chociaw rzadziej 
pojedyLczych osobników, nie zajmują-

cych się niczym innem poza polowaniem 
i zapewniających tem zajęciem byt sobie 
i rodzinie, za` w gJębi Rosji, a szczegól-
nie na Syberii jest takich bardzo duwo. 
Jest jednak do pewnego stopnia rzemio-

sJo, za` my`listwo wJa`ciwe zaczyna się 
dopiero tam, gdzie gJówna pobudka nie 
jest chęć zarobku, ale szukanie wraweL 
estetycznych i emocyj, jednem sJowem 
motywy natury moralnej. Jako takie ma 
my`listwo nadzwyczaj dodatnie znacze-
nie dla czJowieka, zbliwając go napowrót 
do przyrody, od której go kultura zabój-
czo oddala.

Fragment mapy WIG – z 1935 r.
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Tablica przy pomniku W. Korsaka w Gorzowie

Pomnik Włodzimierza Korsaka w Gorzowie

Ma tec myWlistwo niezaprzeczalnie 
wielki bardzo wpływ na wychowanie 
młodziecy. Potrzebuj>ca wyładowania 
cyciowa energja młodoWci znajduje w 
niem szlachetne ujWcie i nie jednego 
młodzieMca wstrzymała namiCtnoWć my-

Wliwska od wejWcia na zł> drogC. Obcu-

j>c z przyrod> o wszystkich porach dnia 
i roku uczy siC on widzieć i odczuwać jej 
piCkno, kształci sw> duszC w kulturze i 
uwielbieniu tego piCkna.

Przytem wyrabia myWlistwo niektóre 
cechy charakteru dodatnie i w cyciu 
bardzo przydatne, a temi s>: wola, cier-
pliwoWć, odwaga i samodzielnoWć, zaW 
dłucsze wycieczki jeszcze samozapar-
cie siC i poczucie koleceMstwa. Oprócz 
tego i izycznie oddziaływaj> polowania 
znakomicie, hartuj>c ciało na zmiany 
pogody i temperatury i wyrabiaj>c wy-

trwałoWć w znoszeniu wszelkich izycz-

nych niewygód i dolegliwoWci.
Poc>danem wiCc jest, by jak naj-

wiCksza iloWć młodziecy garnCła siC 
do tego pocytecznego, piCknego i szla-

chetnego kunsztu, wyrabiaj>c w sobie 
nalecyte pojCcie o istocie myWlistwa, 
polegaj>cej nie na zabiciu najwiCk-

szej iloWci zwierzyny i przeWcigniCciu 
w tem swych współtowarzyszy, ale na 
umiłowaniu dzikiej przyrody, badaniu 
jej wszelkich tajemnych przejawów i 
zcyciu siC kompletnem z jej bytem i 
treWci>. WewnCtrzne cycie puszczy, tak 
piCkne, bujne i szerokie, a tak mało do-

stCpne dla ludzi, obracaj>cych siC w 
ciasnem kółku swych marnych spraw i 
zaraconych od dzieciMstwa przez zgniłe 

tchnienie miejskiego zepsucia, lecy jak 
otwarta ksiCga przed temi, którzy pra-

gn> w niej czytać i siły cywotne czerpać.
Niektórzy , nie znaj>cy pobudek 

prawdziwego myWlistwa, czyni> mu za-

rzut rozwijania w swych zwolennikach 
okrucieMstwa i braku serca. Jest to za-

rzut najzupełniej fałszywy. Zabijanie 
zwierz>t i ptaków samo przez siC nie 
ma w sobie nic karygodnego, jeceli tylko 
nie jest bezcelowe i okrutne, to jest przy-

czyniaj>ce stworzeniom niepotrzebne 
mCczarnie. Tego tec prawdziwy myWli-
wy unikać powinien, strzelaj>c tylko do 
sztuk, które mu jak>W korzyWć przynieWć 
mog>, albo do szkodników, i zawsze 
na odpowiedni> odległoWć i dobranym 
ładunkiem. Wszelkie tec strzelanie do 
cywych stworzeM jedynie dla wprawy jest 
postCpkiem złym, niegodnym myWliwego.

Chociac na to, ceby zostać praw-

dziwie dobrym myWliwym, trzeba 
przedewszystkim praktyki wieloletniej, 
jednak i teoretyczne wiadomoWci mog> 
młodym adeptom niejak> korzyWć przy-

nieWć, zwłaszcza, jeceli pozbawieni s> 
oni rad, udzielanych przez starszych i 
doWwiadczonych współtowarzyszy my-

Wliwych. Brak odpowiednich dla Polski 
teoretycznych wskazówek skłonił mnie 
do napisania tego dziełka, opartego na 
długoletnich, własnych obserwacjach, 
które oby zwolennikom myWlistwa na 
coW przydać siC mogły.” 

Mieczysław Machulak
`ródło zdjCć: Internet
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Biała Waka, nazywana nie bez 
powodu stolicą ringo na Litwie, 
w paKdzierniku br. uzyskała nowy 
obiekt sportowy. Autorami pro-
jektu europejskiego, celem któ-
rego była budowa nowoczesnego 
boiska wielofunkcyjnego, stała 
się, nikt inna, jak sama wspól-
nota lokalna Białej Waki.

– Dla Białej Waki jest to moment histo-

ryczny. Mamy nareszcie obiekt, na który 
czekaliWmy wiele lat. Jestem pewien, 
ce teraz bCdziemy mogli poszczycić 
siC jeszcze wiCkszymi osi>gniCciami w 
sporcie, a boisko bCdzie słucyć zarów-

no mieszkaMcom miasteczka, jak tec 
naszym goWciom, którzy bCd> do nas 
przyjecdcać na zawody – powiedział 
starosta gminy białowackiej Gienadij 
Baranowicz. 

Budowa nowego obiektu sportowego 
w Białej Wace, na stadionie miejscowych 
polskiej i litewskich szkół, odbyła siC w 
ramach realizacji Strategii rozwoju te-
renów wiejskich rejonu solecznickiego, 
inansowanej ze Wrodków europejskiego 
programu Leader. Koszt inwestycji, któ-
r> realizowała wspólnota lokalna Białej 
Waki, wyniósł 220 tys. litów. Projekt zo-
stał inansowo wsparty takce przez samo-
rz>d rejonu solecznickiego i paMstwowy 
Departament Kultury Fizycznej i Spor-
tu przy rz>dzie RL. W ten sposób Biała 

Waka stała siC trzeci> miejscowoWci> w 
rejonie solecznickim, po Ejszyszkach i 
Solecznikach, sportowcy której mog> 
cieszyć siC z wielofunkcyjnego boiska 
ze sztuczn> nawierzchni>.

W uroczystej ceremonii sportowej 
placówki razem z ze społecznoWci> Bia-
łej Waki wziCli udział: zastCpca dyrek-
tora administracji samorz>du rejonu 
solecznickiego, prezes solecznickiej 
Lokalnej Grupy Działania Józef Rybak, 
starosta gminy białowackiej Gienadij 
Baranowicz, Saulius Vaira – dyrektor 
„Broker of sports and children‘s play-
grounds industries”, irmy, która zbu-
dowała boisko. Pachn>cy jeszcze farb> 
plac sportowy poWwiCcił proboszcz pa-
raii rudnickiej ksi>dz Józef Narkun. 

W ramach uroczystego otwarcia 
młodziec z Białej Waki zaprezentowała 
uczestnikom imprezy jakie dyscypliny 
sportowe mocna na nowym boisku. S> 
nimi nie tylko kochane i popularne w 
miasteczku ringo, ale tec siatkówka, 

koszykówka, piłka nocna, tenis ziemny, 
i badminton. 

Przed trzema laty Strategia rozwoju 
terenów wiejskich rejonu solecznickiego 
uzyskała bardzo powacne wsparcie inan-
sowe – 8450 tys. litów. Pod wzglCdem 
wysokoWci inansowania z programu eu-
ropejskiego rejon solecznicki uplasował 
siC na czwartym miejscu w republice.

Kosztem europejskiej pomocy i-
nansowej przy aktywnym udziale spo-
łecznoWci lokalnych, w ostatnich dwóch 
latach zostały realizowanych osiem 
projektów sportowych w Ejszyszkach, 
Białej Wace, KoleWnikach i TrybaMcach. 
Dziewi>ty bCdzie realizowany w Jaszu-
nach, gdzie przy szkole Wredniej im. 
M. BaliMskiego powstanie czwarte w 
rejonie boisko wielofunkcyjne.

Natomiast w planach mieszkaMców 
Białej Waki jest utworzenie na bazie  
boiska całego kompleksu sportowego. 

Zdzisław Palewicz jr
Fot. Andrzej Kołosowski

Nowy obiekt sportowy w stolicy ringo
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B
liskie jest Królestwo Boce. Przy-
blicyło siC! Te słowa Jezusa słysze-

liWmy wielokrotnie i wci>c myWlimy, ce 
oznaczaj> one zapowieda Królestwa, 
które niebawem przyjdzie, które wkrót-
ce nast>pi, juc niedługo. Zapytałem kie-
dyW siedmioletniego chłopca, co zna-
czy według niego, ce coW jest blisko. 
Odpowiedział bez namysłu. Blisko, to 
znaczy obok mnie.

Takie jest właWnie znaczenie słów 
Jezusa. Królestwo Boce jest na wyci>-
gniCcie rCki, w otwartych ramionach, 
tuc obok mnie. W oczach osoby, która 
patrzy na mnie z nadziej>, ce wysłu-
cham, ce pozwolC oprzeć siC na moim 
ramieniu. Czyc nie powiedział Jezus, 
ce Królestwo Boce poWród nas jest? 
JeWli tego nie zauwacam, przegapiłem 
najwacniejsze przesłanie Ewangelii.

 Na co wiCc czekamy, przygoto-
wuj>c siC na Boce Narodzenie jeWli 
Chrystus i Jego Królestwo juc s> na 
ziemi? Okres radosnego oczekiwa-
nia jest czasem uWwiadamiania sobie 
napiCcia, jakie istnieje miCdzy rze-
czywistoWci> juc obecn>, a jeszcze 
nieukoMczon>, wci>c poranion>. To 

napiCcie charakteryzuje kacd> chrze-
WcijaMsk> wspólnotC - Królestwo jest 
obecne „juc lecz jeszcze nie w pełni”. 
Gdy przyblicamy siC do płacz>cych i 
cierpi>cych, gdy przebaczamy sobie na-
wzajem, gdy policzek dotyka policzka 
i oczy napełniaj> siC łzami wzruszenia, 
wówczas Bóg rodzi siC w nas i Jego 
Królestwo piCknieje. Nie czekania wiCc 
nam potrzeba lecz czujnoWci, by cadnej 
okazji nie przegapić. Nie odkładajmy 
spotkania z Bogiem na 24 grudnia, 
nie czekajmy na jutrzejszy dzieM lecz 
czuwajmy tu i teraz.

Zbawiciel nie obiecuje, ce bCdzie 
lepiej, gdy jutro do nas przyjdzie. 
Mówi wyraanie, ce dzisiaj jest dzieM 
zbawienia, ce dzisiaj do nas przychodzi, 
ce przychodzi takce do innych za na-
szym poWrednictwem. Zamiast czekać, 
ac w blicej nieokreWlonej przyszłoWci 
Chrystus powróci, zamiast wygl>dać 
pierwszej gwiazdki, b>damy czujni a 
zobaczymy Zbawiciela, jak przyblica 
siC do nas w osobie prosz>cej o szklan-
kC wody, o ciepły koc, o kanapkC.

Czy trudno rozpoznać Go w bez-
domnym podnosz>cym z ziemi nie-

PrzedAwiąteczny czas 
dla Chrystusa

Wszyscy przygotowują się na BoMe Narodzenie i juM tylko tygodnie 
dzielą nas od wspólnego Awiętowania, od boMonarodzeniowej szopki, 
od zapachu choinki i serdecznego trzasku łamanego opłatka. 

dopałek papierosa, albo zbieraj>cym 
na butelkC taniego wina? Trudno, bar-
dzo trudno, bo przywykliWmy ogl>dać 
Boga w złotej monstrancji. Przywy-
kliWmy widzieć w Nim tego, który ma 
i daje, a nie biedaka, któremu wszyst-
kiego brakuje. On jest obok nas, gdy 
pCdzimy na zakupy, gdy czekamy na 
autobus, gdy wyrzucamy do Wmietni-
ka resztki z obiadu. Przyblica siC do 
nas w łachmanach cebraka. Szkoda, 
ce nie mamy dla Niego czasu. Ale 
cóc, WwiCta musi ktoW przygotować. 
Czy jednak rozpoznamy Chrystusa, 
gdy zapuka do naszych drzwi w wi-
gilijny wieczór?

Tekst ukazał siC na portalu DEON.
pl - pierwszym katolickim portalu spo-
łecznoWciowo-informacyjny. 

Wojciech bmudziMski SJ
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Od 6 do 16 listopada 2013 roku w Teatrze Wiel-
kim Operze Narodowej w Warszawie odbyły się V 
Dni Sztuki Tańca. Spotkania stały się okazją do 
prezentacji najnowszych osiągnięć artystycznych 
zaproszonych zespołów baletowych z Polski i 
zagranicy. festiwal przedstawia zawsze przynaj-
mniej jeden zespół zagraniczny, który wniósł istot-
ny wkład w rozwój sztuki tanecznej na Awiecie. 
W tym roku na warszawskiej scenie wystąpili: 
Cullberg Ballet ze Szwecji, Litewski Narodowy 
Teatr Opery i Baletu z Litwy, Balet Opery Nova 
z Bydgoszczy, Kielecki Teatr Tańca z Kielc, Bał-
tycki Teatr Tańca z Gdańska oraz Polski Balet 
Narodowy z Warszawy. 

Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu przywiózł do 
Warszawy dwa spektakle. Oba z polskimi w>tkami. Pierwszy 
z nich to „Barbara Radziwiłłówna”, który został wystawio-
ny 8 listopada. Balet w dwóch aktach przedstawia miłosn> 
historiC króla Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłównej. 
Autorem i choreografem baletu jest Anželika Cholina. 

– Nigdy wczeWniej nie czułam takiej odpowiedzialnoWci 
i takiego uniesienia podczas pracy – mówi litewska chore-
ografka. – Historia Barbary i Zygmunta Augusta, rozkwi-
taj>ca na Litwie, jest bodaj jedyn> na Wwiecie opowieWci> o 
królewskiej miłoWci takiej, jaka ona była: prawdziwa, smutna 
i kontrowersyjna. Nikt nie zna prawdziwych zwrotów akcji 
w tej opowieWci, a rócne kroniki zawieraj> jedynie strzCpy 
informacji, dlatego mogłam cieszyć siC pewn> swobod> twór-
cz>. TrochC j> idealizujC, dodaj>c nieco osobist>, kobiec> 
interpretacjC faktów i dwóch punktów widzenia – litewskich 
historyków oraz mojej własnej kobiecej wizji. 

Akcja została umieszczona w abstrakcyjnej scenograii. 
Raz jesteWmy w pałacu, raz na Litwie, a raz w lesie na polo-
waniu. Aktorzy ubrani zostali w charakterystyczne stroje z 
tamtej epoki. Akcja opiera siC na najwacniejszych w>tkach 
z cycia pary. Od poznania siC poprzez tajne małceMstwo, 
koronacjC Barbary ac po Wmierć i pochówek w Wilnie. S> tec 
sceny kłótni młodego Zygmunta z rodzicami oraz odpieranie 
ataków szlachty polskiej przeciwnej zawartemu małceMstwu. 
Balet koMczy siC pogrzebowym korowodem Barbary do Wilna. 

Drugi balet to „Čiurlionis”. Wystawiony został 9 li-
stopada. Twórc> i choreografem jest utalentowany polski 
choreograf Robert Bondara. Przedstawienie jest oparte na 
losach wybitnego malarza i kompozytora Mikalojusa Kon-

stantinasa Čiurlionisa, cyj>cego na przełomie XIX i XX w. 
Na Litwie jest on narodowym kompozytorem i malarzem. 
W Polsce jest prawie nieznany, chociac w Warszawie stu-
diował i mieszkał jakiW czas po ich zakoMczeniu. Równiec 
w Polsce zakoMczył swoje cycie w wieku 35 lat, niedaleko 
Warszawy w Pustelniku. DziW jest to jedna z dzielnic miasta 
Marki w obrCbie aglomeracji warszawskiej. 

– Nie sposób streWcić cyciorysu człowieka zamykaj>c go 
w formie dwuaktowego spektaklu – mówi choreograf Robert 
Bondara – nigdy nie bCdzie on pełny, adekwatny, satysfakcjo-

nuj>cy. Nie był dla mnie istotny Čiurlionis-ikona, Čiurlionis-
-mit. To, co interesowało mnie najbardziej, to Čiurlionis jako 
człowiek z krwi i koWci – taki jak kacdy z nas, konkretna osoba, 
ktoW zdolny odczuwać, posiadaj>cy unikalny Wwiatopogl>d. O 
czym myWlał, co czuł? Jakie miał aspiracje, marzenia, nadzie-

je? Czego pragn>ł, a czego siC obawiał? Ostatecznie dlaczego 
nie przezwyciCcył przytłaczaj>cych go myWli, piCtrz>cych siC 
nad jego głow> chmur? Odpowiedzi na te pytania starałem 
siC odnaleać w Wladach i tropach, które po sobie pozostawił, 
w relacjach, osobistej korespondencji, odszyfrowuj>c jego 
historiC z pocółkłych fotograii, szkiców kreWlonych jego rCk>, 
stwarzaj>c w ten sposób swój własny obraz osobowoWci Čiur-
lionisa. Mam wielk> nadziejC, ce realizacja tego spektaklu 
stanie siC okazj>, by odWwiecyć pamiCć o tym wielkim artyWcie, 
przyczyniaj>c siC jednoczeWnie do autentycznego wzmocnienia 
wiCzi litewsko-polskich – dodał twórca. 

Chociac wizyta Litewskiego Teatru w Warszawie od-
była siC w ramach festiwalu, to wyrazem pogłCbiaj>cej 
siC współpracy kulturalnej jest rewizyta Polskiego Baletu 
Narodowego w dniach 4-5 grudnia 2013 roku w Litewskim 
Narodowym Teatrze Opery i Baletu. GoWcie z Polski wy-
st>pi> dwukrotnie z wieczorem baletowym „Echa czasu”. 

WymianC kulturaln> pomiCdzy Baletami Narodowymi 
obu krajów zaszczycili swoim honorowym patronatem 
Prezydent Polski Bronisław Komorowski oraz Prezydent 
Litwy Dalia Grybauskaitプ.
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LItEWSKIE AKCENty NA SCENIE tEAtRu WIELKIEgO
OPERy NARODOWEj W WARSZAWIE


