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Szanowni Państwo, 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Wyborcom z so-

lecznicko-wileńskiego okręgu  wyborczego, którzy wzięli udział 
w głosowaniu na wyborach do Sejmu Republiki Litewskiej 9 
października  2016 roku i poparli Akcję Wyborczą Polaków na 
Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin. Słowa szczególnej 
wdzięczności kieruję do tych, którzy zdecydowali się poprzeć 
moją kandydaturę. Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu 
swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem.

Uzyskany przeze mnie wynik uznaję za nasz wspólny sukces 
- nie tylko mój, ale przede wszystkim tych, którzy mi zaufali i 
którzy mnie wspierali. Powodem do szczególnej satysfakcji są 
wyniki wyborów w tych starostwach, gdzie Wyborcy obdarzyli 
mnie największym poparciem spośród wszystkich ubiegających się o głosy kandydatów. Każdy od-

dany na mnie głos przyjmuję jako zobowiązanie do tego, by w dalszej działalności publicznej nadal 
nie szczędzić sił dla dobra wspólnego w regionie stanowiącym mój okręg wyborczy. Jednocześnie 
zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by nie zawieść Państwa oczekiwań.

Litwa potrzebuje wielkiej zmiany. Poparcie, jakim obdarzyliście AWPL-ZChR, wzmacnia wiarę 
w to, że Litwa może być inaczej i lepiej rządzona. Powierzone nam obowiązki będziemy wykonywać 
z największym zaangażowaniem i starannością , mając zawsze na uwadze przede wszystkim dobro 
naszego kraju. Z tym przekonaniem będziemy przygotowywać się do wyborów samorządowych i  
prezydenckich.

      Z wyrazami szacunku
Poseł na Sejm RL
Leonard Talmont
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WYWIAD

Z jakim uczuciem zaczyna Pani 
pracę jako poseł i starosta frakcji 
AWPL-ZChR już w kolejnej kadencji?

Przede wszystkim z odpowiedzial-
nością i nadzieją, nadzieją na lepszą 
współpracę z nowo wybranymi posła-

mi,  na zrozumienie i wsparcie naszych 
postulatów wyborczych i ich realizację 
w nowej kadencji.

Otwierała Pani listę wyborczą 
AWPL-ZChR na wyborach parla-
mentarnych. Co Pani sądzi o kam-
panii przedwyborczej? Jaka to była 
kampania?

Był to czas trudny i ciekawy. Bar-
dzo cennym doświadczeniem były licz-

ne spotkania z wyborcami, które dały 
możliwość  nie tylko przedstawić pro-

gram, kandydatów, rozszerzoną nazwę, 
postulaty i nowe logo, ale  sprawdzić, 
co o tym sądzą ludzie,  jak oceniają na-

szą działalność i jakie są oczekiwania. 
Czerpaliśmy z tych spotkań motywację, 
wiedzę o realnych potrzebach obywa-

teli. Natomiast  z góry „ustawiony” 
przekaz medialny nie był atrakcyjny. 
Zabrakło debaty wyborczej w pełnym 
tego słowa znaczeniu o podstawowych 
założeniach programowych, dotychcza-

sowych osiągnięciach zarówno ugrupo-

wań politycznych, jak i poszczególnych 
polityków.  

Dlaczego, według Pani, wyborcy 
udzielili tak małego zaufania trady-
cyjnym partiom?

Sądzę, że był to wyraz rozczaro-

wania dotychczasową polityką, która 
po raz kolejny „odwróciła się pleca-

mi” do szeregowego obywatela, brak 
polityki prorodzinnej, przyjęcie no-

wego kodeksu pracy, który pod wie-

loma względami jest niekorzystny dla 
pracownika.

AWPL – ZChR ma swój twardy 
elektorat i zachowała liczbę miejsc 

w Sejmie. Jakie sprawy będą prio-
rytetem kadencji 2016-2020?

Szliśmy do wyborów pod hasłem 
sprawiedliwości społecznej i uczci-
wej polityki, akcentowaliśmy wartości 
chrześcijańskie, dlatego też prioryte-

tem dla nas jest poprawa warunków 
życia rodzin i każdego obywatela, 

walka z wykluczeniem społecznym 
oraz należny szacunek dla osób star-
szych. Będziemy się starali, żeby pro-

jekty ustaw złożone jeszcze podczas 
poprzedniej kadencji Sejmu, takie jak 
120 euro na dziecko, Ustawa o Karcie 
Rodziny dla rodzin wielodzietnych, 
zwiększenie emerytur czy obniżenia 
podatku VAT na produkty pierwszej 
potrzeby i leki zostały przyjęte przez 
Sejm nowej kadencji. Będziemy się 
starali o większe wynagrodzenia 
szczególnie dla osób o najniższych 
dochodach, większą samodzielność 
samorządów, zmianę metody finanso-

wania w sektorze zdrowia i oświaty.

Postulaty Polaków na Litwie 
ciągle tkwią w martwym punkcie. 
Jak pani sądzi, czy nowy rząd da 
radę ruszyć kwestię polską z mar-
twego punktu? Czy są jakieś na-
dzieje?

Jeżeli mówimy o regulacji statu-

su mniejszości narodowych i pisow-

ni nazwisk, to potrzeba tutaj dobrej 
woli polityków różnych opcji, ale też 
pewnej dojrzałości politycznej, by 
otwarcie spojrzeć na historię i trzeź-

Wywiad z Ritą Tamaszunienie, poseł na Sejm z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku 
Chrześcijańskich Rodzin, przewodniczącą frakcji AWPL-ZChR.

„Priorytetem dla nas jest 
poprawa warunków życia 
rodzin i każdego obywatela”
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wo ocenić rzeczywistość. Litwa jest 
już ćwierć wieku państwem niepodle-

głym, została ratyfikowana konwencja 
o ochronie mniejszości narodowych, 
która zobowiązuje kraje Unii Euro-

pejskiej do przestrzegania podstawo-

wych założeń i gwarantowania praw. 
Wszyscy pamiętamy historię karania 
dyrektorów administracji samorządów 
rejonu wileńskiego i solecznickiego 
za dwujęzyczne tabliczki na prywat-
nych domach mieszkańców. Państwu 
litewskiemu groziło to poważnym 
skandalem międzynarodowym i ten 
„problem”, który w UE jest standar-
tem,  został rozwiązany ustawiając 
tablice z oznakowaniem ulic w języ-

ku państwowym. Dzisiaj obywatele 
mogą posiadać dwujęzyczne tabliczki 
na własnych domach i w pełni korzy-

stać z tego prawa. Politycy większości  
powinni rozumieć,  że ponoszą odpo-

wiedzialność za kształt swego pań-

stwa, powinni budować demokrację,  
przestrzegać podstawowych  praw 
człowieka i dbać o wszystkich oby-

wateli, a nie wyszukiwać  zagrożeń. 

9 października br. na Litwie od-
były się wybory do Sejmu Re-
publiki Litewskiej. Aktywność 
wyborców w okręgu solecznic-
ko - wileńskim wyniosła 52,30 
proc. i była wyższa niż średnia 
frekwencja w kraju (50,55 proc). 
Największą sympatią w tym 
okręgu wyborcy obdarzyli Akcję 
Wyborczą Polaków na Litwie – 
Związek Chrześcijańskich Ro-
dzin (AWPL - ZChR), oddając 
na partię 12033 głosów, czyli 
69,73 proc. 

W rejonie solecznickim najbardziej 
aktywni podczas głosowania byli 

mieszkańcy Dojlid (74,11 proc.), Pod-

borza (72,41 proc.), Białej Waki (70,47 
proc.) i Dajnowy (70,07 proc.). Dobrą 
frekwencją wykazali się także wyborcy 
w Kamionce (69,21 proc.), Purwianach 
(65,10 proc.), Jurgielanach (63,75 proc.), 
Janczunach (62,75 proc.), Tawsiunach 

Wybory do Sejmu Republiki Litewskiej: 
jak głosowały Soleczniki

Pani jako jedyna kobieta pro-
wadziła listę partyjną na wybory. 
Kobiety w polityce litewskiej nie są 
zjawiskiem nowym, pomimo to ist-
nieje stereotyp, że jest to dziedzina 
zarezerwowana dla mężczyzn. Co 
Pani o tym sądzi? Co jest ważne dla 
kobiety–polityka? Jak postrzegana 
jest kobieta–polityk?

Polityka wymaga dużego zaangażo-

wania, często kosztem własnej rodzi-
ny, być może dlatego nadal większość 
polityków to mężczyźni, co wcale nie 
znaczy, że nie jest to dziedzina dla ko-

biety. Zresztą przypadki znanych w ca-

łym świecie kobiet na stanowiskach 
kanclerza, premiera czy prezydenta 
mówią same za siebie. Sądzę, że ko-

bieta–polityk, szczególnie w krajach 
o rozwiniętej demokracji nie jest już 
postrzegana inaczej niż mężczyzna. 
Kobieta ma niewątpliwie nieco inną 
wrażliwość    matczyną, opiekuńczą, 
która w rozwiązaniu wielu trudnych 
problemów społeczeństwa jest dzisiaj 
szczególnie potrzebna. Sądzę, że za-

równo dla kobiety w polityce, tak samo 

jak dla mężczyzny ważne jest posia-

danie stabilnego zaplecza i nie chodzi 
tutaj o zaplecze wyłącznie polityczne, 
chociaż ono też jest bardzo ważne, ale 
taką duchową przystań, którą jest rodzi-
na, osoby bliskie, przyjaciele. 

Pomijając sprawy polityczne, 
pytam o zainteresowania. Jak Pani 
spędza czas poza pracą?

Z muzyką jestem związana na sta-

łe, posiadam wykształcenie muzycz-

ne, nadal śpiewam w chórze parafial-
nym. Droga mi jest twórczość ludowa, 
muzyka religijna, cenię też muzykę 
poważną. Po pracy lubię zasiąść wy-

godnie z dobrą książką, przygotować 
dobrą kolacje, wiosną zaś i latem swo-

istą odskocznią od politycznych spraw 
i sporów jest dla mnie mój ogród.

 Na zakończenie. Co jest dla Pani 
w życiu najważniejsze? 

Wiara, która kształtuje moją posta-

wę życiową i rodzina, która zapewnia 
mi poczucie bezpieczeństwa.

Rozmawiała Beata Pietkiewicz
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(61,65 proc.), Krakunach (60,21 proc.), 
na Jurzdyce w Ejszyszkach (60,13 
proc.). Najwięcej głosów wyborcy odda-

li na listę AWPL – ZChR. W niektórych 
dzielnicach wyborczych zagłosowało na 
nią nawet  90 proc. upoważnionych do 
głosowania mieszkańców. Tak w Doj-
lidach wynik AWPL – ZChR stanowił 
91,52 proc. głosów, w Podborzu – 90,74 
proc., w Butrymańcach 88,00 proc., 
w Kamionce 87,5 proc., w Tawsiunach 
– 86,7 proc. głosów. 

Najwięcej głosów w rejonie z ogól-
nej listy zdobyła Renata Cytacka – 4780 
głosów, podnosząc się z 14 miejsca na 
8. Tadeusz Romanowski otrzymał 2641 
głosów i z miejsca 33 przesunął się na 
14. Bolesław Daszkiewicz zdobył 2147 
głosów, Jerzy Obłoczyński – 1726, 
Anton Bandalewicz – 1713, Jarosław 
Wojciechowicz – 1625. Z miejsca 109 
na 29 trafił Walerij Koczan, otrzymując 
1325 głosów wyborców.

Najlepszy w całym kraju wynik 
kandydatów w okręgach jednomanda-

towych należy do startującego z ramie-

nia AWPL - ZChR Leonarda Talmonta, 
który już w pierwszej turze wyborów 
uzyskał 67,86 proc. głosów wyborców, 
a tym samym mandat posła na Sejm RL. 

Wyniki innych kandydatów w walce 
o mandat członka Sejmu w tym okręgu 
były znacznie gorsze. Na drugim miej-
scu w jednomandatowym solecznicko 
- wileńskim okręgu wyborczym zna-

lazła się przedstawicielka Partii Pracy 
Alicija Ščerbaitė - 7,03 proc. głosów. 
Konserwatysta Andrius Kubilius otrzy-

mał 5,63 proc. głosów wyborców, Renat 

Bralkovskij z Partii Porządek i Sprawie-

dliwość – 4,24 proc., Agnė Širinskienė 
ze Związku Chłopów i Zielonych – 4,20 
proc., Edita Mackevič z Ruchu Libe-

rałów – 4,17 proc., socjaldemokrata 
Sergejus Tichomirovas – 3,69 proc., 
Nikolaj Voinov z Litewskiej Partii Cen-

trum – 3,18 proc.
Irena Kołosowska
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W październiku br. nieznani 
sprawcy dokonali trzech barba-
rzyńskich ataków na krzyże i po-
mniki katolickie w Ejszyszkach.

W noc przed pierwszą turą wybo-

rów sejmowych na Litwie, z 8 na 
9 października, w Ejszyszkach nieznani 
sprawcy zalali farbami Krzyż pamięci 
mieszkańców ziemi ejszyskiej - ofiar 
II wojny światowej oraz represji sta-

linowskich, a także kaplicę św. Jana 
przy ul. Wileńskiej. Ustawiony w 2011 
roku, niedaleko szpitala ejszyskiego, 
Krzyż Pamięci wandale oblali białą 
farbą, natomiast pomnik św. Jana – 
czerwoną. Wielu ejszyszczan uznało 
wybór kolorów farb za nieprzypadko-

wy. Powszechnie wiadomo, że biały 
i czerwony kolor są kolorami polskiej 
flagi narodowej, zaś Polacy stanowią 
ponad 80 proc. mieszkańców miasta.

Nie zdążyli ejszyszczanie jeszcze 
zapomnieć o poprzednim wyczynie 
barbarzyńców, do którego doszło przed 
dwoma tygodniami, jak w niedzielę  
rano, 23 października, musieli przeżyć 
ponowny, nie mniej bolesny szok. Nie-

znani wandale – spiłowali stojący przed 
miejscowym kościołem krzyż.

W sprawie aktu wandalizmu so-

lecznicka policja wówczas wszczęła 
dochodzenie i zwróciła się do miesz-

kańców z prośbą o okazanie pomocy 
w poszukiwaniu przestępców. Nikt 
chyba nie spodziewał się, że na ten 
apel na własny sposób odreagują też 
i wandale. Zszokowani ejszyszczanie 
nie kryją swojego gniewu i rozgory-

czenia tym okrutnym aktem wanda-

lizmu. Komu mógł przeszkadzać ten 
krzyż, zadają sobie pytanie mieszkań-

cy Ejszyszek.
- Tak jak i wszyscy byłam zbul-

wersowana i wstrząśnięta tymi barba-

rzyńskimi wyczynami. Pierwszy atak 
został dokonany w noc przedwyborczą, 
kiedy nieznani sprawcy zalali farbami 
Krzyż pamięci mieszkańców ziemi 
ejszyskiej - ofiar II wojny światowej 
oraz represji stalinowskich, a także 
kaplicę św. Jana przy ul. Wileńskiej. 
Krzyż pamięci wandale obleli białą 
farbą, natomiast pomnik św. Jana – 
czerwoną. Dobór czasu oraz kolorów 
farby nasuwa myśl o możliwym pod-

Ataki wandali w Ejszyszkach

Oświadczenie w sprawie profanacji krzyża w Ejszyszkach

23 października w Ejszyszkach nieznani sprawcy zniszczyli krzyż, znajdu-

jący się na placu przy miejscowym kościele. Drewniany krzyż został spiłowany 
i porzucony przy postumencie.

Pohańbienie krzyża, będącego znakiem wiary, ofiarnej miłości do Boga 
i człowieka oraz symbolem nierozerwalnie związanym z naszą kulturą i tra-

dycją jest zdarzeniem, brutalnie obrażającym uczucia religijne, naruszającym 
zasady kultury i obyczajowość publiczną. 

To nie pierwszy taki incydent w Ejszyszkach. Przed dwoma tygodniami 
w mieście białą farbą oblano pomnik w kształcie krzyża, ustawiony ku pamięci 
mieszkańców Ejszyszek i okolic, którzy zginęli zostali wywiezieni lub zmu-

szeni do opuszczenia rodzinnych stron w latach 1939-1959. W tym samym 
dniu czerwoną farbą zbezczeszczono kapliczkę Świętego Jana na Jurzdyce. 

Dewastacja krzyża, a także profanacja krucyfiksów sprzed dwóch tygodni 
mają charakter działania celowego i zaplanowanego. 

Samorząd rejonu solecznickiego wyraża głębokie oburzenie wobec dokona-

nej 23 października profanacji krzyża, jak też poprzednich aktów wandalizmu 
w Ejszyszkach. Czyny te noszą znamiona przestępstwa, dlatego wspólnie 
z lokalną społecznością oraz odpowiednimi służbami organów ścigania po-

dejmiemy się zdecydowanych działań, zmierzających do wykrycia sprawców, 
godzących w uczucia religijne katolików.

Zdzisław Palewicz, mer samorządu rejonu solecznickiego

łożu politycznym. Drugi atak wandali 
nastąpił dwa tygodnie później. Wan-

dale spiłowali krzyż przy kościele! 
Wszystkich mieszkańców Ejszyszek, 
bez różnicy na narodowość, wyczyny 
barbarzyńców doprowadzili do szoku. 
Wszyscy mamy nadzieję, że policja 
znajdzie wandali i oni nie unikną kary 
- powiedziała Anna Jesvilienė, dyrektor 
Domu Polskiego w Ejszyszkach.

Sprawę poszukiwania wandali poli-
cji utrudnia brak świadków haniebnych 
zdarzeń.

Andrzej Kołosowski
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„Jesteśmy i wciąż działamy!” 
– tak z dumą po 25 latach od 
odrodzenia Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół” na Litwie 
powiedzieć mogą jego obecni 
członkowie. W tym roku Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
na Litwie obchodzi 25. rocznicę 
odrodzenia działalności. Reakty-
watorem działalności organizacji 
śmiało można nazwać Michała 
Sienkiewicza – pedagoga, sędzię 
sportowego, pełniącego funkcje 
prezesa Towarzystwa.

G
łównym obszarem działalności TG 
„Sokół” na Litwie jest rejon so-

lecznicki. 14 października br. w Solecz-

nikach odbyła się uroczystość z okazji 
25-lecia reaktywizacji organizacji.

W imprezie wzięli udział mer re-

jonu solecznickiego Zdzisław Pale-

wicz, posłowie na Sejm RL Leonard 
Talmont i Józef Kwiatkowski, dyrek-

tor administracji samorządu rejonu 
solecznickiego Józef Rybak, radca 
– minister, kierownik wydziału kon-

sularnego Ambasady RP w Wilnie 
Stanisław Cygnarowski, delegacje 
TG „Sokół” z Polski – z Krakowa 
na czele z Konradem Firlejem i Sta-

Srebrny Jubileusz Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” na Litwie

nisławem Dowoszem, z Brzeska na 
czele z Ludwikiem Lechowiczem, 
z Warszawy na czele ze Zbigniewem 
Okorskim i Bogusławem Szymań-

skim, z Brwinowa na czele z Janem 
Członkowskim. Na sali nie zabra-

kło aktywnych członków TG „So-

kół” – kapelana organizacji księdza 
Szymona Wikły, Henryka Mażula, 

Gienadija Baranowicza, Walerego 
Koczana, Edgara Obłoczyńskiego, 
Elwiny Obłoczyńskiej, Sylwestra 
Baranowicza, Krystyny Sławińskiej, 
Pawła Andruszkiewicza i innych.

Zagajając spotkanie zebranych po-

zdrowił prezes TG „Sokół” na Litwie 
Michał Sienkiewicz, który podzięko-

wał członkom organizacji i władzom 
rejonu za aktywność i pomoc w dzia-

łalności „Sokoła”, jednocześnie za-

chęcając do lektury książki o histo-

rii Towarzystwa autorstwa Henryka 
Mażula.

Towarzystwo Gimnastyczne „So-

kół” zostało założone w 1867 r. we 
Lwowie. Była to organizacja pa-

triotyczna walcząca o polską tożsa-

mość, a jednocześnie propagująca 
sport i zdrowy tryb życia. Z biegiem 
lat gniazda „Sokoła” powstały we 
wszystkich regionach dawnej Rzeczy-

pospolitej Obojga Narodów, w tym 24 
listopada 1905 roku w Wilnie. W la-

tach 1939-1989 działalność „Sokoła” 
w Polsce i na Litwie była zabronio-

na. Do odrodzenia organizacji doszło 
w 1991 roku, kiedy to powstał Komitet 
Założycielski TG „Sokół” w Wilnie 
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P
o maturze pan Michał miał moż-

liwość wyjazdu do Polski, dokąd 
chciała go ściągnąć rodzina. 

– Powiedziałem o takiej możliwości 
ks. prałatowi Leonowi Żebrowskiemu, 
który wówczas pełnił posługę w Ej-
szyszkach. W odpowiedzi usłyszałem 
pytanie „A kto zostanie, jak cała mło-

dzież wyjedzie? Komu zostawicie tę 
ziemię i ten lud?”. Zapadły te słowy 
mnie w duszę. Zostałem – mówi pan 
Michał. 

Po zdobyciu matury odbył służ-

bę w wojsku radzieckim na Dalekim 

w składzie: dh Michał Sienkiewicz 
– przewodniczący, dh Andrzej Bo-

gucki, dh Jan Balcewicz, dh Mikołaj 
Kozłowski, dha Wioletta Narywska. 
Podobnie, jak i u progu swojej dzia-

łalności, organizacja krzewiła kulturę 
fizyczną, organizowała patriotyczne 
spotkania i uroczystości. Pod czułym 
okiem prezesa Michała Sienkiewicza, 
a także entuzjastów sportu rejonu so-

lecznickiego, wiceprezesa Gienadija 
Baranowicza i Walerego Koczana, 
a także aktywnych członków orga-

nizacji Krystyny Sławińskiej, Edga-

ra Obłoczyńskiego, w tym też tych 
najmłodszych, z aktywności których 
powstały gniazda sokole w szkołach 
– Elwiny Obłoczyńskiej, Sylwestra 
Baranowicza - w rejonie odbywają 
się zawody sportowe, imprezy kultu-

ralne, akcje patriotyczne, wycieczki 
edukacyjne.

O znaczeniu TG „Sokoła” jako or-
ganizacji pielęgnującej tradycje spor-
towe i patriotyczne mówił mer rejonu 
solecznickiego Zdzisław Palewicz.

- Dziś dzień niezwykły, dzień 
historyczny, który wejdzie do histo-

rii rejonu, Wileńszczyzny, historii 
sportu. Właśnie 25 lat temu, kiedy 
na Ziemi Solecznickiej, na fali od-

rodzenia państwowego, powstało 
wiele organizacji niezbędnych do 
kultywowania tradycji narodowych, 
zorganizowali się ludzie, którym nie 
były obojętne trzy wartości – patrio-

tyzm – jako zachowanie polskości 
i tradycji narodowych, sport – jako 
hobby i promowanie zdrowego trybu 
życia oraz wartość chrześcijańska. To 
wszystko udało się ładnie połączyć, 
a dziś mamy wspaniałą organizacją 
z aktywnymi członkami – powie-

dział mer rejonu Zdzisław Palewicz, 
uhonorowując dyplomami uznania 
Michała Sienkiewicza, ks. Szymona 
Wikłę, Gienadija Baranowicza, Elwi-
nę Obłoczyńską.

Dyplomy uznania oraz okoliczno-

ściowe medale dla członków TG „So-

kół” wręczyli także kierownik wydziału 
konsularnego Ambasady RP w Wilnie 
Stanisław Cygnarowski, a także przed-

stawiciele Towarzystwa z Polski.
Na artystyczną część uroczystości 

złożyły się występy grupy akrobatycz-

ne z Krakowa oraz zespołu „Sokolanie” 
z Pilzna.

Irena Kołosowska

Człowiek, który odrodził „Sokół” 

Wschodzie w Chabarowsku. Po powro-

cie z wojska rozpoczął zaocznie studia 
na wydziale historii Uniwersytetu Wi-
leńskiego, łącząc je z pracą nauczycie-

la w Dojlidzkiej Szkole Podstawowej. 
Następnie został przeniesiony do wie-

czorowej szkoły średniej w Ejszyszka-

ch,w której po kilku latach pracy został 
dyrektorem. 

W 1971 roku został mianowany 
kierownikiem rejonowego wydziału 
oświaty. Nie chciał tej nominacji, ale 
pod presją władz i za namową ministra 
oświaty przyjął ją . 

– Kierownik wydziału oświaty musi 
wykonywać wiele pracy administracyj-
nej, co mnie wcale nie podobało się. 
W szkole jej było znacznie mniej. Na 
dodatek obejmując tą posadę musiałem 
wstąpić do partii komunistycznej, cho-

ciaż do tego momentu nie byłem nawet 
członkiem komsomołu – tłumaczy pan 
Michał. 

Po czterech latach kierowania rejo-

nową oświatą powrócił na stanowisko 
dyrektora średniej szkoły wieczorowej, 
na którym przepracował do przejścia 
na emeryturę. 

Od lat młodzieńczych jego pasją 
życiową był sport. Michała wprost 
ciągnęło na boisko czy stadion. O za-

kończeniu przygody czynnego spor-
towca zadecydował stan zdrowia. Ból 
w płucach podczas biegania stawał 
się coraz mocniejszy. Badania lekar-
skie wykazały, że lewe płuco młodego 

W rejonie solecznickim rzadko która impreza sportowa odbywa się 
bez udziału zawodników Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
które przed laty odrodził Michał Sienkiewicz z Ejszyszek. Były sędzia 
kategorii międzynarodowej lekkiej atletyki, członek Litewskiego 
Komitetu Olimpijskiego, a obecnie prezes TG „Sokół” również jest 
pomysłodawcą oraz organizatorem szeregu imprez sportowych 
w rejonie solecznickim. 



Październik 2016    Soleczniki 9

SPOŁECZEŃSTWO

sportowca należy natychmiast i to nie-

mal w całości usunąć. Skomplikowany 
zabieg chirurgiczny trwał ponad pięć 
godzin. Narkoza przestała już działać 
i chirurg kazał dać pacjentowi trochę 
spirytusu. Wbrew opinii wielu lekarzy 
młody pacjent przeżył zabieg, jednak 
o dalszym czynnym uprawianiu sportu 
nie mogło być i mowy. 

– Jako zawodnik miałem znajo-

mych w Federacji Lekkiej Atletyki 
Litwy, którzy zaproponowali, abym 
spróbował swoich sił w sędziowaniu. 
Zgodziłem się. Z biegiem lat sędzio-

wałem coraz więcej zawodów lekko-

atletycznych, otrzymałem kolejno re-

publikańską, ogólnoradziecką, a potem 
i międzynarodową kategorię sędziego 
lekkiej atletyki. Jako sędzia sportowy 
zwiedziłem cały Związek Radziecki 
i niemal pół Europy. Szczytem mojej 
kariery sędziego stały się XXII Igrzy-

ska Olimpijskie w Moskwie – przyzna-

je pan Michał. 
Podczas igrzysk sędziował m.in. 

skoki tyczkarzy. Na jego oczach od-

bywała się zażarta walka polskiego 
skoczka Władysława Kozakiewicza 
z reprezentantem ZSRR Konstantinem 
Wołkowym i moskiewską publiczno-

ścią. Widzowie gwizdali przy każdej 
próbie Polaka. Kozakiewicz mimo 
wszystko skoczył najwyżej i zwycię-

żył, pokazując widowni swój słynny 
gest, który omal nie kosztował go utraty 
złotego medalu. 

– Po zakończeniu konkursu odbyła 
się narada kolegium sędziowskiego. 
Część radzieckich sędziów ostro do-

magała się odebrania od Władysława 
medalu za gest, do którego, moim 
zdaniem, został sprowokowany przez 
samą publiczność. Zachowywała się 
ona nadzwyczaj żenująco i nie spor-
towo. Po gorących dyskusjach pod-

jęto decyzję pozostawienia medalu 
dla reprezentanta Polski – mówi M. 
Sienkiewicz. 

Aktywność pana Michała w ży-

ciu sportowym rejonu solecznickiego 
zawsze była nie mniejsza od udziału 
w życiu sportowym kraju. W pierw-

szej połowie lat dziewięćdziesiątych 
zawdzięczając jego inicjatywie na 
Litwie zostało odrodzone Towarzy-

stwo Gimnastyczne „Sokół”. Jak sam 
wspomina, ówczesne władze komisa-

ryczne nie odczuwały radości z da-

nego pomysłu, a nawet nie ukrywały 
swego wrogiego nastawienia, ale 
nic nie zdołały zrobić. Odrodzony 
„Sokół” otworzył nowe możliwości 
przed sportowcami rejonu solecznic-

kiego i młodzieżą szkolną. Przed nimi 
pojawiły się dziesiątki możliwości 
udziału w imprezach sportowych na 
Litwie i w Polsce. Od lat młodzież 
rejonu solecznickiego bierze udział 
w Międzynarodowej Parafiadzie dla 
Dzieci i Młodzieży, zaś sportowcy 
wyjeżdżają na liczne zawody druży-

nowe. Z tych ostatnich największe 
sukcesy odnoszą ringowcy z Białej 
Waki, która stała się centrum ringo 
na Litwie. Natomiast prezydentem 
Litewskiej Federacji Ringo od mo-

mentu jej założenia jest pan Michał. 
Andrzej Kołosowski
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Wieś Narwiliszki już w 1507 roku 
należała do dworu w Surwilisz-
kach. W 1589 roku Jan Surwi-
ła sprzedał Narwiliszki rodzinie 
Szorców. W XVI wieku narwiliski 
folwark należał do Doroty Szor-
cowej z Zenowiczów, która póź-
niej zapisała cały swój majątek 
zakonowi Franciszkanów Braci 
Mniejszych w Wilnie. 

Zamek w miejscu starego dworu na 
początku XVI w. wybudował boga-

ty kupiec z Prus, Wojciech Szorc herbu 
Mora, który poślubił słynną z urody 
hrabiankę Dorotę Zenowicz. To dla niej 
kupiec i  żołnierz z Malborka został 
w Wielkim Księstwie Litewskim. Szor-
cowie – to postacie historyczne, opisa-

ne w kronikach. Zachował się nawet 
portret Doroty Szorc z domu Zenowicz. 
Wiadome jest, że Szorcowie stary dwór 
kupili za wspólne fundusze i wybu-

dowali zamek, trochę przypominający 
zamki we Włoszech. Szczęśliwe ży-

cie na zamku jednak nie trwało długo. 
Wojciech Szorc zginął na wojnie i jego 
małżonka została wdową. W 1589 roku 
Jan Surwiła sprzedaje Szorcom część 
Surwiliszek, w 1592 roku Katarzyna 
Ławrynowa z Surwiłów Songinowa 
sprzedaje Szorcowi za 1500 kóp groszy 
litewskich kolejną część Surwiliszek. 
Dwa lata później Michał Prus sprzedaje 
Szorcom kolejną część Surwiliszek – 
folwark Baranowszczyznę nad Druku-

pą. Następnie Jan Hajko w 1595 roku, 
a potem w 1601 roku Jarosz Surwiło 
sprzedają Szorcom swe części surwi-
liskego majątku1.

Franciszkanie 
w Narwiliszkach 

Zakony i zgromadzenia francisz-

kańskie to zakony i zgromadzenia za-

konne Kościoła katolickiego, założone 
lub współzałożone przez św. Francisz-

ka z Asyżu bądź odwołujące się do jego 
osoby i duchowości. Na ziemie polskie 
franciszkanie przybyli w XII wieku, 
natomiast na ziemie litewskie w XVI 
wieku, gdzie w pewnym okresie mieli 
aż 27 klasztorów.

Po śmierci męża Dorota Szorc 

z domu Zenowicz, krzewiąc chrześci-
jaństwo, do swojej posiadłości w Sur-
wiliszkach, które kupiła za wspólne 
fundusze razem z mężem, zaprosiła 
z Wilna franciszkanów i w 1618 roku 
aktem fundacyjnym przekazała im na 
wieczne czasy folwark w Narwilisz-

kach i wieś Pieckuny - razem 27 włok, 
„nadto sianożęcie nad rzeką Drukupia 
i rodzina pewnego bojarzyna2 Oniszkie-
wicza specjalnie zakonnikom dla posłu-

gi”3. W testamencie z 1620 roku Do-

rota Szorcowa zapisała „liczne grunta 
między Giełoszami a Baranowszczyzną 
sytuowane”4. Na początku XVII wieku 
w Narwiliszkach stanął klasztor, gdzie 
zamieszkało 8 mnichów. W tym czasie 
klasztor w Narwiliszkach płacił 20 zł 
podatku na rzecz prowincji franciszka-

nów i był zaliczany do średnich, jeśli 
chodzi o zamożność5.  W 1645 roku jej 
syn dokonał rozgraniczenia gruntów 
surwiliskich od gruntów starostwa dzie-

wieniskiego. Po najściu moskiewskim 
(1655) kościół w Narwiliszkach był 
mocno zniszczony, ale ocalał.

Znamy nieliczne nazwiska narwili-
skich zakonników. W 1790 roku gwar-
dianem był Michał Franciszek Występ6.

W 1745 roku wybudowano tu ko-

ściół, a parafia istniała od 1698 roku. 
Było tu czterech zakonników7.

W 1744 roku parafia narwiliska 
należała do dekanatu oszmiańskiego, 
podobnie jak Graużyszki i Surwiliszki. 
W 1781 roku parafia liczyła 779 wier-

nych. W latach 1804 - 1805 do miej-
scowej szkoły parafialnej uczęszczało 
8 - 6 uczniów8. 

W 1797 roku było tu tylko dwóch 
mnichów, w 1820 – 3, a w 1830 r. - 6. 

Znamy nazwiska kilku zakonników 
z początku XIX wieku: Guardianus 
contus ARP Petrus Braunn, Exactor 
RP Dawid Niecikowski, concionator 
RP Protus Paszkiewicz (ur.1777) i RP 
Adrianus Dzierżak9. Ponadto Andrzej 
Moczulski, przełożony klasztoru, oj-
ciec konwentu Narwiliszki, ur. 25 08 
1797 r., święcenia w 1820 r.10 Dawid 
Niecikowski ur. 19 lipca 1777r., prof. 
1803. ord. 1804.

W klasztorze była biblioteka licząca 
224 książek - 284 woluminów. W tym 
2 z XVI w., a 18 z XVII w. 

O zakonach na Ziemi Solecznickiej

Franciszkanie Bracia Mniejsi w Narwiliszkach

1 Cz. Jankowski, Powiat oszmiański : materjały do 
dziejów ziemi i ludzi. Cz. 1- 4 wyd. 1896-1900
2 Bojar – tu w tym znaczeniu to osoba wywodząca się 
z dawnej pogańskiej szlachty litewskiej, nie należąca do 
stanu szlacheckiego.
3 Cz. Jankowski, ibidem.
4 Cz. Jankowski, ibidem.
5 Julian Bartosiewicz Księga protokołów 
franciszkańskich prowincji ruskiej od roku 1625-1650, 
w: Adam Honory Kirkor Pismo zbiorowe wileńskie na 
rok 1862.
6 Michał Franciszek Występ był także gwardianem 
i kustoszem przemyski w 1659 r. W 1676 roku 
w Padwie, zmarł w we Wrocławiu. Zob. Franciszkanie 
polscy t. 2
7 Biskupstwo wileńskie, opr. ks. J. Kurczewski, Wilno 
1912 r.
8 Biskupstwo wileńskie, ibidem.
9 Catalogus patrum et fratrum provincae lithunae 
utriusque Russiae ordinis minorum S.P. Francisci 
Wilno 1825
10 Saeculum Christianum: pismo historyczno-społeczne, 
Volumes 1-2, Akademia Teologii Katolickiej, 2007
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W 1784 roku, kiedy proboszczem 
parafii narwiliskiej był ks. Franciszek 
Dziekoński, sporządzony został opis 
parafii dekanatu oszmiańskiego. Cytu-

jemy z zachowanych źródeł11:
„Droga do Dziewieniszek począw-

szy od kościoła parafialnego narwili-
skiego na zachód zimowy polem otwar-
tym, mimo folwark Narwiliszki zwany 
księży Franciszkanów, od kościoła 
odległy 4000 kroków, mimo stawek, 
kręto w lewo polem otwartym 200 kro-

ków jest karczma w Dowłanach księcia 
Radziwiłła, do której przyjechawszy 
są dwie drogi jedna w prawo, druga 
w lewo otwartym polem o 200 kroków 
od lasu. W prawie zimowa a w lewie 
jest letnia droga. Dojeżdżając zaś do 
lasu są trzy drogi: jedna kręto poszła do 
Sobolu, wioski JKMci, druga do Skiy-
wan, trzecia do Dziewieniszek dąży, 
zarośla mimo wioski Soml, która się 
w prawie zostaje. Droga zaś dalej po-

tym idzie na otwarte pole, skąd widać 
dwór Giełoże dóbr pojezuickich, od-

legły na 640kroków. Dojeżdżając zaś 
w prawie widać wioska Myzykoycie, 
do tego dworu należąca o 700 kroków 
odległa od dworu. Dalej ta droga kręto 
w lewo, mimo stawiku przez grobelkę 
starą, przez most porządny w lewie. Jest 
miejscami górzysta, kamienista, piasz-
czysta, wąska. I tu się kończy parafia 
narwiliska poczyna się dziewieniska.” 

Jest wzmianka też o stawie: „Stawek 
księży franciszkanów – z krynic barziej 
nizli z ruczaju zwanego Dowkupia for-
mujący się, przy którym mostek znajduje 
się niewielki a za nim grobelka stara, 
pod zachodem letnim 4000 kroków.”

Na ruczaju Dowkupa młyn należący 
do księży franciszkanów12.

„Otwartego pola w parafii narwili-
skiej jest więcej niż lasu. Są jednak ta-

kowe w niektórych miejscach od klasz-
toru księży Franciszkanów. Od kościoła 
kroków 3000 na zachód letni las do 
klasztoru należący, Skoywiszki zwany. 
Zawiera w sobie jodły, olchy i łozy. 
Rozległy na staj 40 wzdłuż i wszerz.”

„Las Szyrwiski zwany należący do 
klasztoru księży Franciszkanów, nie 
ma drzewa prócz brzozy. Długi szeroki 
na 50 staj, na zachód letni od kościoła 
pół mili.”

Kasata klasztoru 
w Narwiliszkach

W 1831 r. franciszkanie podjęli 
decyzję o budowie nowej, murowa-

nej świątyni i zgromadzili odpowiedni 
materiał. Jednak w 1832 r., w ramach 
represji po powstaniu listopadowym, 
władze carskie zamknęły klasztor i ko-

ściół, a zakonnicy zostali przeniesie-

ni do franciszkanów w Nowogródku.  
W budynku klasztoru ulokowano sztab 
pułku artylerii.

Później drewniany kościół rozebra-

no, bierwiona przewieziono do Hol-
szan i tam z nich zbudowano cerkiew. 
Z cegieł, które dla nowego kościoła 
kupili jeszcze franciszkanie, w roku 
1834 zbudowano koszary, które istniały 
do początku XX w. Żołnierze mieszkali 
również i w starym budynku klasztoru.

W 1904 roku Paulina Korwin-Pio-

trowska założyła tu prywatną szkołę. 
W budynkach klasztornych i zbudo-

wanych przez wojsko rosyjskie dwu-

piętrowych koszarach powstała szkoła 
rolnicza dla dziewczyn. Uczęszczało tu 
16-25 dziewcząt, a nauka trwała 2-3 
lata. W 1915 roku szkołę zamknięto.

W 1903 roku w Narwiliszkach 
mieszkało 16 osób. Pod koniec XIX 
wieku nazwę Narwiliszki zmieniono na 
Słobodę Ilińską, przywróconą po 1915 
roku. W 1919 roku obydwa budynki 
przejęli mieszkańcy parafii Surwilisz-

ki, którzy chcieli odbudować kościół 
w Narwiliszkach. Prace budowlane 
zaczęto po trzech latach, ukończono 
w roku 1928. 

W 1925 r.13 w Narwiliszkach wznie-

siono drewniany kościół pod wezwa-

niem św. Marii Matki Miłosierdzia. 
Parafię narwiliską organizował ks. Jan 
Skardyński14.

Pracował tu jako proboszcz ks. An-

toni Zaman (1908 – 1984), wcześniej 
m. in. wikariusz w Koleśnikach.

W inwentarzu kościoła, sporządzo-

nym w 1933 roku, napisano, że podczas 
zamknięcia klasztoru zakonnicy poło-

żyli do kotła 18 000 złotych (w srebrze 
i złocie) oraz zakopali przy kościele czy 
klasztorze. Innych wiadomości o skar-
bie brak. Nie znaleziono i legendarnego 
tunelu z Narwiliszek do Holszan, ale 
mieszkańcy są przekonani, że on istnie-

je. Dotychczas udało się znaleźć tylko 
tunel z zamku do dzwonnicy.

  6 czerwca 1928 roku arcybiskup 
wileński ks. Romuald Jałbrzykowski 
przeprowadził wizytację kanoniczną. 
W 1938 roku proboszczem był ks. Ste-

fan Kiwiński, ur. 1902, proboszcz w la-

tach 1933-1939, późniejszy kapelan 
wojskowy, żołnierz armii Andersa15. 

Dziś kościół narwliski jest kościo-

łem filialnym parafii dziewieniskiej.

Budynek dawnego klasztoru 
w Narwiliszkach – stan obecny

 Od strony dziedzińca budynek daw-

nego klasztoru jest parterowy, z północ-

no-wschodnim narożnikiem wspartym 
dwiema szkarpami, zaś od tyłu, ze 
względu na znaczny spadek terenu, ma 
dodatkową kondygnację w przyziemiu, 
gdzie znajdują się obszerne sklepione 
piwnice. W narożach budynku znaj-
dują się dwie sześcioboczne wieże, 
połączone dobudowanymi ostatnio 
trzema dużymi arkadami, nad którymi 
znajduje się taras. Arkadowe podcienia 
od frontu budynku dobudowano na-

tomiast w 1 połowie XX w. Budynek 
jest nakryty wysokim czterospadowym 
dachem, oddzielne dachy namiotowe 
nakrywają obie wieże. Przy dziedzińcu, 
prostopadle do budynku klasztoru, stoi 
dwukondygnacyjna dzwonnica z 1 poł. 
XVII w. o grubych ścianach, wspartych 
od południa dwiema masywnymi szkar-
pami. Pierwsza kondygnacja ma plan 
prostokąta, druga - to masywna czwo-

roboczna wieża, nakryta czterospado-

wym dachem. Budynek jest aktualnie 
dzierżawiony z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne i turystyczne.

W odległości 100 m od obu bu-

dynków wznosi się drewniany kościół 
p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Jego bry-

ła nawiązuje stylem do drewnianych 
kościołów barokowych. Jest to trójna-

wowa bazylika na planie prostokąta, 
z czworoboczną wieżą od frontu i pię-

ciobocznym prezbiterium z dwiema 
zakrystiami po bokach. Świątynia ma 
status kościoła filialnego, obsługiwane-

go przez proboszcza dziewieniskiego. 
Obok kościoła, w otoczeniu starych 
sosen, znajduje się czynny cmentarz, 
z licznymi interesującymi kamiennym 
i metalowymi nagrobkami. A dalej już 
za płotem z siatki drucianej i bronowa-

nym pasem granicznym inny świat…
Mieczysław  Machulak 

11 Dekanat oszmiański w 1784 roku w świetle opisów 
Iwona Siwicka, Pr. magisterska, Białystok 2007
12 Dekanat oszmiański, ibidem
13 W literaturze przedmiotu wymieniane są również 
daty 1918 - 1919 i 1929.
14 Polska Zbrojna R.2, nr 243 (7 września 1922). Ks. 
Skardyński Jan Michał ur. w 1872 roku, wyświęcony 
w w 1900 roku, w 1928 roku był proboszczem 
w Pelikanach. 
15 Schematyzm Archidiecezji Wileńskiej z 1938 r. 
Tłum. Maryla Wojciechowska, http://www.ketrzyn.
mm.pl/~wwmkiewicz/ws/biblioteka/index.html
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Spotkania 
u Balińskich 
po raz siódmy
Tradycyjne Dni Gminy Jaszuń-
skiej odbywające się pod hasłem 
„Spotkań u Balińskich” w tym 
roku odbyły się po raz siódmy 
i nosiły charakter imprezy, któ-
rej program został przygotowany 
z myślą o każdym jej uczestniku. 

Zdaniem starosty Zofii Griaznowej, 
„Spotkania u Balińskich” są okazją 

do podsumowania działalności gminy, 
wytyczenia planów, a także integracji 
mieszkańców oraz podziękowania dla 
tych, którzy dokładają wiele sił, aby 
w okolicach Jaszun żyło się i pracowało 
tylko lepiej. 

Piękna jesienna pogoda, słońce i do-

bry nastrój zgromadziły mieszkańców 
Jaszun i ich przyjaciół 1 października 
w parku dworku jaszuńskiego.

Wśród dostojnych gości imprezy 
znaleźli się mer samorządu rejonu so-

lecznickiego Zdzisław Palewicz, wi-
cemer Jadwiga Sinkiewicz, dyrektor 
administracji samorządu Józef Rybak, 
poseł na Sejm Republiki Litewskiej 
Leonard Talmont, członkowie Rady 
samorządu Bolesław Daszkiewicz, 
Maria Suchocka, Irena Gredziuszko, 
Henryk Tomaszewicz, proboszcz para-

fii jaszuńskiej ks. Tadeusz Aleksandro-

wicz, burmistrz gminy Bobolice (Pol-
ska) Mieczysława Brzoza z delegacją, 
wiceburmistrz miasta Reszel (Polska) 
z delegacją, wójt gminy Boćki Stani-
sław Derehaiło z delegacją, przewod-

niczący Rady miasta Zbójna (Polska) 
Andrzej Lemański z delegacją.

- Cieszę się bardzo, że wszyscy 
my, mieszkańcy Jaszun, szanujemy 
i kochamy naszą ziemię, upiększamy 
ją. Cieszę się dzisiaj widząc naszych 
partnerów, przyjaciół, przedstawicieli 
władzy, mieszkańców. Niezależnie od 
narodowości w Jaszunach mieszkamy 
przyjaźnie. Dlaczego „spotykamy się 
u Balińskich“? A dlatego, że każde 
drzewo w parku jest przepełnione du-

chem przeszłości i pamięta te czasy, 
kiedy rodzina Balińskich zaczęła budo-

wać naszą przyszłość - mówiła starosta 
gminy jaszuńskiej Zofia Griaznowa.

O znaczeniu imprezy oraz ważności 
poczucia wspólnoty mówił mer rejonu 
solecznickiego Zdzisław Palewicz.

- „Spotkania u Balińskich“ to im-

preza solidarności, przyjaźni, miło-

ści do swojego kraju. Trzeba marzyć 
i chcieć, żeby miejsce, w którym miesz-

kamy, byłoby najpiękniejsze. Żeby tak 
było, musimy dużo wymagać od siebie. 
„Spotkania u Balińskich“ po raz pierw-

szy za swoją inicjatywą zorganizowali 
mieszkańcy. Wtedy przyszedł pomysł 
organizowania imprezy przy pałacu, 
marząc o jego odrodzeniu. I tak się sta-

ło, bo bardzo tego chcieliśmy. Musimy 
być najlepsi i będziemy do tego dążyli 
- mówił mer Zdzisław Palewicz.

Podczas imprezy zostali odzna-

czeni gospodarze najładniejszych 
zagród gminy jaszuńskiej Anna i Ta-

deusz Monkiewiczowie, Olga i Iwan 
Żomojdzinowie, Romualda Lingo, 
Jelena i Marian Skirtunowie, Witalia 
i Piotr Łapienisowie, Anna i Stanisław 
Szczypkowscy, Janina i Marian Lisiccy, 
Wiesława i Paweł Wołodkiewiczowie, 
Krystyna i Stanisław Wasilewscy.

Dyplomy dziękczynne wręczono 
wspierającym gminę przedsiębiorcom 
oraz sołtysom, służących pomocą pra-

cownikom starostwa. 
Na część artystyczną „Spotkań u Ba-

lińskich” złożyły się występy zespołów 
„Znad Mereczanki“, „Ziemia Bobolicka“ 
(Polska) i „Biełyje Rosy“ (Białoruś). Pie-

śni ludowe, wesoła muzyka, tańce teatral-
ne tworzyli przyjazną atmosferę, a zebrana 
publiczność dobrze spędzała czas.

Irena Kołosowska
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25 października br. w uroczy-
ście ustrojonej sali Gimnazjum 
im. Jana Śniadeckiego odbył się 
XXV Jubileuszowy Konkurs Recy-
tatorski im. Adama Mickiewicza 
„Kresy 2016”.

Wicemer samorządu rejonu solecz-

nickiego Jadwiga Sinkiewicz 
przywitała uczestników eliminacji rejo-

nowych oraz nauczycieli i złożyła pięk-

ne życzenia z okazji jubileuszowego 
konkursu, wyrażając nadzieję, że uczest-
nicy przyniosą zwycięstwo dla rejonu 
podczas republikańskich eliminacji. 
Do konkursu stanęło 48 deklamato-

rów, którzy rywalizowali w trzech 
kategoriach wiekowych. Prezentacje 
konkursowe oceniało jury na czele Li-
lią Kutysz, nauczyciel ekspert języka 
polskiego, Gimnazjum im. Jana Śnia-

deckiego w Solecznikach.
Recytację uczestnika komisja oce-

niała według następujących kryteriów: 
dobór repertuaru, interpretacja utwo-

rów, technika i wyrazistość wymowy, 
ogólny wyraz artystyczny. 

Wyłoniono 16 najlepszych, którzy 
reprezentowali rejon solecznicki w fi-

nale XXV Konkursu Recytatorskiego 
im. Adama Mickiewicza „Kresy 2016” 
4 listopada w Wilnie. 

Każdy z uczestników eliminacji 
rejonowej otrzymał dyplom i nagrodę 
książkową. Zwycięzcom I miejsc wrę-

czono koperty z nagrodą pieniężną. 
Nagrody uczestnikom konkursu ufun-

dowali administracja samorządu rejonu 
solecznickiego oraz Stowarzyszenie Na-

Rejonowy etap konkursu „Kresy 2016”
uczycieli Szkół Polskich na Litwie „Ma-

cierz Szkolna” Oddział w Solecznikach.
Zwycięzcy i wyróżnieni:
I grupa wiekowa do 12 lat
I miejsce: Agnieszka Korkliniew-

ska (Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego 
w Solecznikach, nauczyciel Lilia Ku-

tysz).
II miejsce: Justyna Bogdziun (Gim-

nazjum w Ejszyszkach, nauczyciel Wa-

cława Iwanowska), Maria Jundo (Gim-

nazjum im. Jana Śniadeckiego w So-

lecznikach, nauczyciel Regina Miłosz),
III miejsce: Sylwia Mikutaitytė 

(Gimnazjum w Ejszyszkach, nauczy-

ciel Alicja Turowska), Adriana Mali-
nowska Gimnazjum w Ejszyszkach 
nauczyciel Zenona Minakowska).

Wyróżnienie:
Marek Waluczko (Gimnazjum im. 

Jana Śniadeckiego w Solecznikach, na-

uczyciel Jolanta Wołosewicz), Emilia 
Gryniewicz (Gimnazjum w Ejszysz-

kach, nauczyciel Wacława Iwanowska), 
Kamil Grygorowicz (Gimnazjum im. 
Michała Balińskiego w Jaszunach, na-

uczyciel Wioletta Michalkiewicz).
II kategoria wiekowa do 16 lat
I miejsce: Sylwia Obłoczyńska 

(Gimnazjum w Ejszyszkach, na-

uczyciel Zofia Sokołowska), Oliwia 
Uczkuronytė (Gimnazjum w Ejszysz-

kach, nauczyciel Wacława Iwanowska)
II miejsce: Tomasz Pieszko (Gim-

nazjum im. Michała Balińskiego w Ja-

szunach, nauczyciel Krystyna Turkot), 
Ronald Dudziński (Gimnazjum im. 
Jana Śniadeckiego w Solecznikach, 
nauczyciel Lilia Kutysz).

III miejsce: Alicja Duchniewicz 
(Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego 
w Solecznikach, nauczyciel Lilia Ku-

tysz), Karolina Michajłowska (Gim-

nazjum im. Jana Śniadeckiego w So-

lecznikach, nauczyciel Iwona Nowi-
kiewicz).

Wyróżnienie:
Dominika Bojarin (Gimnazjum im. 

Elizy Orzeszkowej w Białej Wace, na-

uczyciel Aleksandra Bojarin), Sandra 
Sałkiewicz (Gimnazjum im. Anny 
Krepsztul w Butrymańcach, nauczyciel 
Edyta Jasielonis), Tomasz Grabsztu-

nowicz (Gimnazjum w Ejszyszkach, 
nauczyciel Zofia Sokołowska).

III kategoria wiekowa od 16 lat
I miejsce: Agata Dorotko (Gimna-

zjum w Ejszyszkach, nauczyciel Wa-

cława Iwanowska).
II miejsce: Laura Kulpowicz 

(Gimnazjum w Ejszyszkach, nauczy-

ciel Wacława Iwanowska),, Monika 
Marcinkiewicz (Gimnazjum im. Jana 
Śniadeckiego w Solecznikach, nauczy-

ciel Lilia Kutysz).
II miejsce: Ewa Grabsztunowicz 

(Gimnazjum w Ejszyszkach, nauczy-

ciel Wacława Iwanowska), Milena 
Rogoża (Gimnazjum im. Jana Śnia-

deckiego w Solecznikach, nauczyciel 
Lilia Kutysz).

Wyróżnienie:
Eryk Podolski (Gimnazjum im. 

Michała Balińskiego w Jaszunach, 
nauczyciel Krystyna Turkot), Wanesa 
Uczkuronis (Gimnazjum w Ejszysz-

kach, nauczyciel Zenona Minakowska).
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Tuż za kościołem w Ejszysz-
kach  jest pewien dom. Drzwi 
tego domu zawsze są otwarte. 
Kiedy trafiam tu po raz pierw-
szy, spotyka mnie kilka par roze-
śmianych i zaciekawionych oczu. 
Jest koniec października. Robi 
się ciemno i chłodno, ale dzie-
ciom to nie przeszkadza. Grają 
w piłkę, biegają, żartują. „Nie idą 
do domu o takiej porze?” - przy-
chodzi mi na myśl. Jest już dość 
późno, więc z gospodarzami tego 
domu umawiamy się na kolejne 
spotkanie.

Wracam po kilku dniach. W domu 
parafialnym, staraniem ks. pro-

boszcza Tadeusza Matulańca i ochot-
nych do pomocy rąk przekształconego 
w świetlicę dla dzieci, spotykają mnie 
pani Jelena Jasińska, psycholog, Ta-

tjana Karkliniewskaja, pomocnik pra-

cownika socjalnego oraz ks. proboszcz.
 - Pracuję tu prawie od początku. 

Zachęciła mnie Jelena, która zaprosiła 
mnie na zebranie założycielskie „Ca-

ritasu“. Zebrało sie wówczas ponad 30 
osób - spotkanie sprzed 4 lat wspomina 
pani Tatjana. - Nie wiedziałam wtedy 
znaczenia słowa caritas ani nie zasta-

nawiałam się nad jego znaczeniem, ale 
przekonałam się, że sprawa, w którą 
zostaję wciągana jest bardzo ważna 

i potrzebna. Poszłam na kolejne spo-

tkania i zostałam.
- Inicjatorem pierwszego spotka-

nia byli państwo Jundowie, którzy 
nie tylko potrafili dostrzec potrzebu-

jącego człowieka, ale też wiedzieli, 
jak to zrobić  – mówi z kolei pani 
Jelena. – Jeśli chodzi o nasze cen-

trum dzienne dla dzieci, to często 
odwiedzaliśmy panią Jewgieniję 
Morozową, która już od dłuższego 
czasu prowadzi świetlicę w Małych 
Solecznikach. Przekazywała zdobyte 
doświadczenie i wspierała nas.

A wsparcie było wyjątkowo po-

trzebne. Budynek, w którym miała 
się zmieścić świetlica, nie był w naj-
lepszym stanie. Odnowić go udało się 
dzięki ks. proboszczowi Tadeuszowi 
Matulańcowi, który zadbał o sprawy 
materialne, wspierał wszelkie inicja-

tywy i nigdy nie odmawiał pomocy. 
Na okrągło przy uporządkowaniu bu-

dynku jako wolontariusze pracowali 
członkowie grupy inicjatywnej. Trudno 
wymienić wszystkich, ale każdemu, 
kto dołożył cegiełkę w powstanie cen-

trum dziennego, należą się serdeczne 
podziękowania i wyrazy wdzięczności 
za poświęcony czas, pracę i nierzadko 
osobisty wkład finansowy.

- Nie było łatwo, ale mieliśmy 
wspólny cel. Być może dlatego każdy 
znajdował czas, by pomóc  -  opowiada 
pani Tatjana. 

Centra dzienne dla dzieci na Litwie 
trudno jest policzyć. Prowadzą je jed-

nostki prawne o różnym statusie: orga-

nizacje pozarządowe, parafie, instytucje 
użytku publicznego, samorządy. Ogól-
nie ich liczbę można szacować na około 
260 jednostek codziennie zajmujących 
sie dziećmi. Prowadzą najczęściej 
działalność, skupioną na świadczeniu 
dziennych usług socjalnych takich jak: 
organizacja czasu wolnego, kształcenie 
umiejętności społecznych, pomoc dla 
dziecka oraz dla rodziny, będącej cza-

sowo w trudnej sytuacji, wyżywienie 
dzieci oraz organizowanie minimalnej 
pomocy w kwestiach higieny. Specjali-
ści jednak twierdzą, że szacowana licz-

ba jednostek i tak jest o wiele za mała, 
bo poza działalnością takich centrów 
pozostaje jeszcze wiele dzieci potrze-

bujących życzliwej dłoni. 
Centrum dzienne „Nazaret w domu 

parafialnym w Ejszyszkach odwiedza 
32 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Tu 
znajdują one kolegów i koleżanki, inte-

resujące zajęcia, a także uwagę obu pań, 
które o nie dbają jak o swoje. Oprócz 
zajęć plastycznych, nauki piosenek, 
gier i zabaw, wycieczek i codziennej 
modlitwy dzieci uczą się też wspólnego 
wykonywania codziennych domowych 
obowiązków, a więc pomagają np. przy 
sprzątaniu czy innych drobnych pra-

cach domowych. Pani Jelena podkreśla, 
że ważne są też nawyki komunikacji 

Caritas znaczy miłość
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Podczas wyborów na Litwie byli 
obecni obserwatorzy, przede wszystkim 
z ramienia Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie oraz dzienni-
karze. Raport OBWE zostanie opubli-
kowany pod koniec roku. 

O wiele szybsi byli, oczywiście, 
dziennikarze. Każda informacja newso-

wa od razu trafiała do opinii publicznej. 
Litewskie internetowe media i portale 
społecznościowe relacjonowały wybo-

ry z różnych zakątków Litwy. Dzien-

nikarze zagraniczni dawali relacje 
o wyborach z Wilna, bądź przekazywali 
informacje z agencji prasowych. Na 
Litwie jest to Baltic News Service, a za 
naszą południowo-zachodnią granicą – 
Polska Agencja Prasowa. 

Polscy dziennikarze, relacjonując 
wybory, najczęściej korzystali właśnie 
z informacji podawanych przez PAP. 
Wszystkie sześć relacji o wyborach 
na Litwie podanych w stacji TVN24 
pochodziły z Polskiej Agencji Praso-

wej. Pierwsza informacja pojawiła się 
9 października po zakończonych wybo-

rach. Były to dane o frekwencji, ilości 
kandydatów, średniej wieku wyborców 
oraz inne dane statystyczne. Podali 
również nazwiska czterech polskich 
posłów, którzy monitorowali wybory. 
Parlamentarzyści  nie dopatrzyli się 
żadnych naruszeń w czasie głosowania. 

Wstępne wyniki w TVN24 poda-

no 10 października rano. Zostały one 
opatrzone komentarzami o możliwych 

Litewskie wybory parlamentarne w polskich mediach

Raczej fakty niż emocje
9 i 23 października 2016 roku odbyły się wybory parlamentarne. Zwycięzcą został Związek Chłopów 
i Zielonych, który do koalicji zaprosił plasującą się na trzecim miejscu Litewską Partię Socjaldemo-
kratyczną. Obie partie mają 77 mandatów na 141 możliwych. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – 
Związek Chrześcijańskich Rodzin po raz drugi przekroczyła próg wyborczy, zdobywając 8 mandatów. 
Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci zdobyli 31 miejsc, a Związek Liberałów 14. 
Partia Paksasa, Porządek i Sprawiedliwość, uplasowała się na tym samym miejscu co AWPL-ZChR 
z wynikiem 8 miejsc. Porównując poprzednie wybory bardzo mocnego upadku doświadczyła Partia 
Pracy, zdobywając 2 mandaty. Jednak tworząc frakcję sejmową z socjaldemokracją weszła do koalicji 
rządzącej. Partia Zuokasa, Związek Wolności Litwy, nie weszła do Sejmu. 

interpersonalnej, które tu zdobywają. 
Dzieci uczą się reagować na kłótnie, 
krytykę, lepiej rozumieć swoje emocje. 

Wśród odwiedzających centrum 
są też dzieci, z którymi trzeba więcej 
pracować i więcej im tłumaczyć. Obie 
panie mają już sporo doświadczenia 
w pracy z trudną młodzieżą i chociaż 
czasem  nie jest łatwo, wierzą, że  czas 
pokaże, że było warto. 

Rodzice zazwyczaj są wdzięczni 
za pracę z ich dziećmi, lecz zdarzają 
się różne sytuacje. W przypadkach 
szczególnych pani Jelena wyjeżdża 
do rodzin, rozmawia z nimi o ich życiu 
i o ich dzieciach. Takie przypadki mają 
miejsce, gdyż rodziny nierzadko znaj-
dują się w trudnej sytuacji z różnych  
powodów.

I pani Jelena, i pani Tatjana dużą 
wagę przywiązują do wolontariatu i sta-

rają się zmienić opinię społeczeństwa na 
jego temat. Choć obie od niedawna są 
na etatach w centrum dziennym, przez 
dłuższy czas pracowały społecznie, czyli 
jako wolontariuszki. Pani Jelena mówi, 
że trudno jest przekonać społeczność, 
że dobrowolna, nieodpłatna pomoc jest 
potrzebna, że można pracować dla do-

bra innych nie żądając nic w zamian. 

Opinie innych często są krzywdzące. 
Mimo to praca trwa, bo celem Caritasu 
jest pomoc potrzebującym. 

Kiedy zamykam drzwi domku, 
w którym  niejedno dziecko znajduje 
dobre słowo, ciepłą herbatę, zajęcie 
i opiekę, zastanawiam się, jak wiele 
pracy, poświęcenia, samozaparcia, po-

kory i miłości do człowieka potrzeba, 
by stworzyć dom, do którego dzieci 
chcą wracać. Dlatego też na łamach 
czasopisma niech mi wolno będzie 
apelować do ludzi dobrej woli, którzy 

będą chcieli w duchu caritasu dołożyć 
cegiełkę, by wesprzeć centrum dzienne 
dla dzieci i materialnie, i duchowo.

Beata Pietkiewicz

Numer konta:
Eišiškių Kristaus Žengimo 
į dangų parapija Caritas

Kodas 291308440
AB DnB NORD

LT614010044400500314
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koalicjach rządzących. Również 10 
października pojawiła się informacja 
o wynikach, jakie zdobyła AWPL-

-ZChR. Główny przekaz informa-

cyjny z tej partii dotyczył nieprawi-
dłowości, których jednak partia nie 
będzie zaskarżała. 

Druga informacja dotyczyła gło-

sowania mieszkańców Litwy za zmia-

nami. Pojawiła się również wzmianka 
o grupie polskich posłów startujących 
z list Związku Wolności Litwy oraz 
komentarz Aleksandra Radczenki 
na temat gorszego wyniku polskiej 
partii, w porównaniu z poprzednimi 
wyborami. Publicysta uważa, że jest 
to ostrzeżenie wyborców na niespeł-
nione polskie postulaty. Kolejne in-

formacje pojawiły się w dniu drugiej 
tury wyborów oraz tuż po głosowaniu. 

W Polsce przytaczano wypo-

wiedź prezydent Dali Grybauskaite, 
odnoszącą się do wyników wyborów. 
Ostatnia informacja pojawiła się 5 
listopada i mówiła o powstającej ko-

alicji oraz poprzedzających decyzję 
negocjacjach. 

W żadnych z powyższych arty-

kułów dziennikarze nie zastanawiali 
się nad sprawą polskiej mniejszości 
oraz praw obowiązujących na Litwie. 
Były to tylko dane statystyczne oraz 
wypowiedzi części polityków. 

Dla „Gazety Wyborczej” wybo-

ry na Litwie komentował Andrzej 
Poczobut, działacz opozycji na Bia-

łorusi. „Gazeta” jako pierwsza opu-

blikowała artykuł o wstępnych wyni-
kach. Dzień po wyborach publicysta 
ogłosił zwrot Litwy na prawo. Zostały 
też opublikowane przeprosiny poli-
tyka zwycięskiej partii skierowane 
do wszystkich na emigracji, za to, 
że zostali oni zmuszeni do wyjazdu 
z ojczyzny przez polityków. Kolejne 
artykuły pojawiły się po drugiej turze 

wyborów. Polskiej opinii publicznej 
została przekazana informacja o tym, że 
w wielu jednomandatowych okręgach 
wygrały nowe twarze oraz o zwycię-

stwie milionera Ramunasa Karbauski-
sa, którego Andrzej Poczobut porównał 
do Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ 
tak jak polski polityk, milioner nie za-

mierza objąć żadnego stanowiska. Re-

porter przedstawił też krótką biografię 
Karbauskisa, kładąc nacisk na jego 
majątek oraz związki z Rosją i komu-

nistyczną przeszłość rodziny. 
„Gazeta Wyborcza” również nie za-

stanawiała się nad przyszłością mniej-
szości polskiej na Litwie. 

Inaczej sytuacja wyglądała w TVP, 
która w dniu wyborów zastanawiała 
się, czy polska partia wejdzie do par-
lamentu. Przedstawiony został sys-

tem wyborczy Litwy oraz sondaże 
dla AWPL-ZChR. W oddziale biało-

stockim TVP pojawiła się informacja 
o głosujących w Polsce obywatelach 
Litwy. Po drugiej turze wyemitowano 
wywiady z Waldemarem Tomaszew-

skim, nagrane przez ekipę „Wilnoteki” 
dla TVP.  Na koniec warto wspomnieć 
o relacjach publikowanych w dzienniku 
„Rzeczpospolita”. W dniu zakończenia 
pierwszej tury dziennik opublikował 
dane statystyczne o wieku, ilości kan-

dydatów, również polskich oraz, za 
PAP, cytowano wypowiedzi polskich 
obserwatorów. 

Następnego dnia podano już wyni-
ki wyborów wraz z komentarzami oraz 
informacjami o aspiracjach wybor-
czych w drugiej turze. Po zakończe-

niu głosowania w „Rzeczpospolitej” 
opublikowano wyniki wyborów oraz 
możliwe scenariusze koalicji. Pojawiła 
się informacja, że partia zwycięska ma 
w wielu punktach zbieżny program 
wyborczy z AWPL-ZChR. Komenta-

tor Jerzy Haszczyński nazwał lidera 

zwycięskiej partii „zbawcą Litwy”, 
a wygraną „sensacją wyborczą”. 
Dziennikarz przedstawił Związek 
Chłopów i Zielonych jako partię 
populistyczną. Opisał również długą 
drogę budowania przez Karbauskisa 
popularności. Czytelnik dowiedział 
się również, że obecnie ustępujący 
premier przegrał w jednomanda-

towym okręgu, a zwycięska partia 
wygrała nawet w jednomandatowych 
okręgach w Kownie (oprócz jedne-

go, gdzie wygrał wnuk Vytautasa 
Landsbergisa - Gabrielius). Na za-

kończenie Haszczyński zacytował 
Vytautasa Landsbergisa, który ma 
nadzieję, że Związek  nie przywróci 
na Litwie kołchozów. 

Ostatni, związany z wyborami 
artykuł, opublikowano w „Rzeczpo-

spolitej” 28 października. Dotyczył 
on bezpośrednio Polski i relacji nowo 
tworzonego rządu z sąsiadem. Można 
było przeczytać o tym, że Karbauskis 
przekonuje, iż Litwa powinna popra-

wić i wzmocnić stosunki z Polską. 
„Brakuje racjonalności w działaniach, 
a tyle jest projektów do zrealizowa-

nia” – podkreślał polityk. 
Czytelnik w Polsce mógł sporo 

się dowiedzieć o sytuacji politycznej 
na Litwie, o rywalizacji politycznej, 
koalicjach, polskiej partii, sondażach 
przedwyborczych i wynikach wybo-

rów oraz prawdopodobnej drodze ku 
współpracy Polski i Litwy. Artykuły 
raczej nie zawierały spraw polskich 
na Litwie, jeżeli już to przedsta-

wiały wyniki AWPL-ZChR. Prawie 
w ogóle nie było komentarzy i pro-

gnoz publicystów, nie było też emocji 
w relacjach. Podawano raczej fakty 
wyborcze i za litewskimi mediami 
powtarzano opinie o liderze zwycię-

skiej partii. 
Katarzyna Biersztańska 


