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Bezpłatne pismo społeczno-kulturalne
Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie
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Kartka z życia Puszczy Rudnickiej

Kiedy sport jest i pasją, i pracą

Liderem być, czyli polsko-polskie warsztaty 
kreowania przywódców

GMINY STANĘŁY DO 
SPORTOWEJ 
KONKURENCJI

„Srebrne Serce dla Inki” w Butrymańcach



2 Soleczniki  LIPIEC 2018 3 

WYWIADSŁOWO WSTĘPNE

SPIS TREŚCI:

WYWIAD
3. KIEDY SPORT JEST I PASJĄ, I 
PRACĄ

SPOŁECZEŃSTWO
5.  „THE STORY OF YOUR 
HEART” 

5. WAKACJE Z NAUKĄ HISTORII 
W TLE

6. PÓŁKOLONIE W GIMNAZJUM 
W EJSZYSZKACH

6. PÓŁKOLONIE PEŁNE 
DOBRYCH WRAŻEŃ

REPORTAŻ
7. LIDEREM BYĆ, CZYLI 
POLSKO-POLSKIE WARSZTATY 
KREOWANIA PRZYWÓDCÓW

JUBILEUSZ
8. PÓŁ WIEKU RAZEM

SPORT
9. GMINY STANĘŁY DO 
SPORTOWEJ KONKURENCJI

SPOŁECZEŃSTWO
10.  WYBORY NAJPIĘKNIEJSZEJ 
ZAGRODY ROZPOCZĘTE!

WAKACJE
11. LETNIA SZKOŁA 
ARTYSTYCZNA W KRAINIE 
KWIATÓW

HISTORIA
12. KARTKA Z ŻYCIA PUSZCZY 
RUDNICKIEJ

PAMIĘĆ
14. „SREBRNE SERCE DLA INKI” 
W BUTRYMAŃCACH

KONKURS
15. „POZNAJ SWOJĄ OJCZYZNĘ”

AKTUALIA
16. WASZA WARSZAWA

Szanowni  Państwo!

Lipiec dla jednych jest gorącym okresem urlopów i wakacji, czasem 
beztroski, wolności i przygód, dla innych uciążliwą porą pracy w dusznych 
gabinetach i tęsknym wypatrywaniem weekendu. Lipiec to także sezon 
ogórkowy. Nie tylko w ogrodzie, w życiu publicznym również. To wyraże-
nie językowe powstało w związku ze spowolnieniem życia kulturalnego 
i politycznego i już na dobre zagościło w słowniku frazeologicznym oraz 
świadomości mas. Bo ileż artyści, muzycy, sportowcy, politycy (szczególnie 
politycy!) mogą nas bawić? Też muszą mieć swoje pięć minut wytchnienia 
i to niebowiązkowo na zbiór i konserwację ogórków. W rezultacie pisać nie 
ma o czym, oglądać nie ma czego i nie ma o czym mówić...

Ale to wszystko nie o nas. O tym przekonają się Państwo, wziąwszy do 
rąk lipcowy nr „Solecznik”. Pracowaliśmy na tych samych obrotach. Ktoś 
stanął do sportowej konkurencji, ktoś towarzyszył dzieciom i młodzieży w rozrywce i zdobywaniu wiedzy, ktoś 
wybierał najpiękniejsze zagrody w rejonie, ktoś oddawał hołd historii i bohaterom, upamiętniając ważne osoby i 
wydarzenia, ktoś zwiedzał najciekawsze zakątki Puszczy Rudnickiej, by podzielić się z nami swoimi wrażeniami 
i wiedzą. 

A my? Byliśmy zawsze obok, aby dla Państwa  lipiec nie był wyłącznie sezonem ogórkowym i pomiędzy jednym 
a drugim zbiorem ogórków mogli Państwo zajrzeć na strony naszej kolorowej, polskiej gazety.

Beata Pietkiewicz, 
wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie

Powiedz, jak się zaczęła Twoja 
przygoda ze sportem? 

Zaczęło się jeszcze w szkole. W 
5 klasie zapisałem się do kółka piłki 
ręcznej. Co prawda, uczęszczałem 
tam zaledwie rok, bo jednocześnie 
uczyłem się w szkole muzycznej, 
więc zrezygnowałem z piłki na rzecz 
muzyki. Znów nie na długo, bo w 7 
klasie wróciłem do piłki, rzucając 
szkołę muzyczną. I tak już zostało. 
Po szkole średniej dostałem się na 
studia do Kowna, do ówczesnego 
Instytutu Kultury Fizycznej i odtąd 
sport towarzyszy mi każdego dnia.

W samorządzie pracujesz od 
14 lat. Co się zmieniło w sporcie 
rejonu za ten czas?

Zdecydowanie więcej mamy za-
wodów organizowanych w rejonie, 
znacznie więcej drużyn bierze udział 
w różnorodnych mistrzostwach 
i turniejach w kraju i zagranicą. 
Przedstawiciele naszego rejonu są 
uczestnikami Litewskiej Ligi Koszy-
karskiej, Niedzielnej Ligi Piłki Noż-
nej, Siatkarskiej Ligi „Terrasport”. 

Jaka jest rola samorządu jako 
jednostki organizacyjnej w zakre-
sie sportu?

Zadaniem samorządu jest popu-
laryzacja sportu wśród dzieci, mło-
dzieży, dorosłych oraz utrzymanie 
obiektów sportowych, dostępnych 
dla wszystkich, którzy chcą upra-
wiać sport. Sprawujemy pieczę nad 
klubami i sekcjami sportowymi, za-
pewniamy też sportową rozrywkę 
różnym grupom wiekowym poprzez 

organizację imprez sportowych. To 
są cele nadrzędne. Drugą rzeczą jest 
pozyskiwanie środków pozabudżeto-
wych w celu organizacji tychże im-
prez lub polepszenia bazy sportowej. 
Cieszę się, że mamy dobre warunki do 
uprawiania sportu w Solecznikach, 
Białej Wace, Dziewieniszkach, gdzie 
niedawno powstały uniwersalne 
place sportowe. Urządzenie takich 
obiektów planujemy także w Podbo-
rzu, Butrymańcach, Turgielach.

Kierownicy zazwyczaj mają 
wizję, założenia, które chcą osią-
gnąć w swojej pracy. Co przede 
wszystkim chciałbyś zrobić dla 
solecznickiego sportu?

Niestety, nie mamy w rejonie do-
brej bazy sportowej. W Solecznikach 
potrzebne jest Sportowe Centrum 
Wielofunkcyjne z pełnowymiarową 
salą na 500-1000 kibiców, salami 
do zajęć z lekkiej atletyki, aerobiku, 
gdzie mogliby się spotykać amatorzy 
sportu, odbywać się zawody. 

Czy są to raczej marzenia uto-
pijne, czy jednak mają szanse na 
spełnienie?

Oczywiście, że mają, z tym, że 
należy im się odpowiednia uwa-
ga ze strony państwa. Uważam, że 
nie tylko duże miasta zasługują na 
areny sportowe. Centra sportowe 
musiałyby być również w miastach 
rejonowych. Niestety, bez udziału 
państwa nie jest to możliwe, gdyż 
dla samorządu to zbyt kosztowne 
przedsięwzięcie.

Właśnie, jak wygląda pod 
względem aktywności sportowej 
nasz rejon?

Młodo i wymagająco. Solczanie 
to w dużym stopniu młodzi, no-
wocześni ludzie, świadomi swoich 
potrzeb, oczekujący wysokich stan-
dardów. To bardzo mobilizuje. Na 
każdym kroku widać, że stawiają na 
zdrowy styl życia. Biegają, jeżdżą na 
rowerach, grają w tenisa, piłkę. Cie-
szy mnie to, że tak chętnie uczest-
niczą w naszych imprezach często 
całymi rodzinami. Dlatego też cen-
trum, o którym mówiłem, jak najbar-
dziej ma w Solecznikach rację bytu. 
Poza tym, uważam, że racjonalne 
byłoby utworzenie przy starostwach 
chociażby pół etatu pracownika ds. 

Rozmowa z zastępcą kierownika ds. sportu wydziału oświaty i sportu administracji samorządu 
rejonu solecznickiego, Walerym Koczanem

Uważam, że nie tylko duże 
miasta zasługują na areny 
sportowe. Centra sportowe 
musiałyby być również w 
miastach rejonowych. 

Kiedy sport jest i pasją, i pracą
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WYWIAD SPOŁECZEŃSTWO

sportu, który by kurował działalność 
sportową na terytorium gminy. O 
tym, że taka potrzeba jest, świad-
czy chociażby liczba osób amatorsko 
uprawiających sport i potrzebują-
cych specjalisty, który potrafiłby ich 
działalność koordynować.

Jak układa się współpraca z 
klubami sportowymi w rejonie, 
Departamentem Sportu itd.?

Oceniam ją jako bardzo do-
brą, konstruktywną, przynoszącą 
obopólną korzyść. Aktualnie w 
rejonie mamy 20 klubów spor-
towych. Są bardziej aktywne, są 
skromniej działające. Wymienić 
należałoby TG „Sokół”, BC Šalči-
ninkai, „Fortūna”, „Visinčia”, które 
i medale do rejonu przywożą, i są 
realizatorami różnych inicjatyw 
sportowych. Co do współpracy z 
Departamentem Sportu, to właśnie 
dzięki niej mamy uniwersalne pla-
ce sportowe, o których mówiłem, 
gdyż Departament współfinan-
sował ich urządzenie. Współpra-
cujemy z tą instytucją również w 
innych projektach sportowych.

Czy są jakieś priorytetowe 
dziedziny sportu w naszym re-
jonie?

Owszem. Są to przede wszyst-
kim piłka ręczna, tenis stołowy, 

siatkówka. Bodajże 10 ostatnich 
lat drużyna “Sokół” jest uczestni-
kiem finałowych rozgrywek I Ligi 
Piłki Ręcznej i mimo że nie udało 
się zdobyć głównej nagrody, to sre-
bro czy brąz jest w rękach naszych 
sportowców. 8 drużyn pingpongi-
stów rejonu uczestniczy w różnych 
ligach tenisa stołowego na Litwie, 
zdobywając tak samo zaszczytne 
miejsca na podium. Naszymi fawo-
rytami są Nikita Objedkow i Lukas 
Lakietczenko, młodociani pingpon-
giści, w których widzimy ogromny 
potencjał. 

Którymi imprezami sportowy-
mi organizowanymi w naszym re-
jonie możemy się pochwalić?

Niektóre imprezy, takie jak Bieg 
Biała Waka – Rudniki – Biała Waka 
mają głębokie korzenie i cieszą się 
ogromną popularnością wśród spor-
towców zarówno naszego rejonu, jak 
też poza jego granicami. Niektóre, 
takie jak Święto Sportu w Solecz-
nikach, dopiero zdobywają uznanie 
miłośników sportu. Nie sposób nie 
wspomnieć o bardzo udanej i chyba 
najbardziej energetycznej imprezie, 
jaką jest uhonorowanie najlepszych 
sportowców roku. 

Twoje największe hobby to bez 
zwątpienia sport, ale co jeszcze Rozmawiała IRENA KOŁOSOWSKA

lubisz robić w wolnym czasie?
Hmmm… Trudne pytanie. Sta-

ram się spędzać ten czas z rodziną. 
Najlepiej w podróżach. 

Przed kilkoma tygodniami ob-
chodziłeś piękny jubileusz 50-le-
cia. Wśród życzeń od rodziny i 
przyjaciół, znalazły się gratula-
cje od mera rejonu solecznickie-
go Zdzisława Palewicza, a także 
odznaczenia za zasługi dla sportu 
Litwy od Departamentu Sportu, 
Litewskiego Towarzystwa Spor-
towego „Žalgiris”, Litewskiego 
Komitetu Olimpijskiego. Gratu-
lujemy nagród, a dołączając się 
do pozdrowień, życzymy Ci suk-
cesów osobistych oraz realizacji 
zamiarów, z których korzystaliby 
wszyscy miłośnicy sportu rejonu 
solecznickiego.

Dziękuję. Mam nadzieję, że ży-
czenia się spełnią.

Dziękuję za rozmowę.

W dniach 1-8 lipca 2018 
r. w Bieszczadach w 
miejscowości Orelec w Polsce 
przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji 
Bieszczadów „Grodzisko” 
(Hoczew, Polska) i Centrum 
Kultury Samorządu Rejonu 
Solecznickiego w ramach 
programu Erasmus + został 
zrealizowany projekt „The 
story of your heART”. 

 „The story of your heART” 

W projekcie wzięła udział mło-
dzież zespołu pieśni i tańca „Znad 
Mereczanki” z Jaszun oraz  młodzież 
z miejscowości Średnia Wieś (Biesz-
czady, Polska).

Celem projektu było przede 
wszystkim wzmacnianie między-
narodowej współpracy młodzieży 
z obu krajów, pogłębienie wiedzy 
na temat kultury i sztuki na po-
ziomie regionalnym i na pozio-
mie krajowym. Uczestnicy szukali 
motywów sztuki ludowej i podo-

bieństwa między architekturą w 
Polsce i na Litwie. Dzięki realizacji 
projektu młodzież z Polski i Li-
twy zyskała nowe doświadczenia i 
umiejętności, udoskonaliła wiedzę 
sie o tradycjach i zwyczajach obu 
krajów. Wspólna integracja i dobre 
emocje dostaczyły wielu dobrych 
wrażeń.

Wakacje z nauką historii w tle

Lato - czas na odpoczynek. Jak każdego roku wielu uczniów 
gimnazjum wyjeżdża na kolonie do Polski. 17 lipca 10 - 
osobowa grupa młodzieży z  Gimnazjum im. M. Balińskiego 
udała się na odpoczynek nad jezioro Firlej w powiecie 
lubartowskim województwa lubelskiego. 

Aktualnie w rejonie mamy 
20 klubów sportowych. Są 
bardziej aktywne, są skromniej 
działające. 

Był to obóz międzynarodowy, w 
którym uczestniczyła też młodzież z 
Ukrainy i Polski. Uczestnicy pozna-
wali się nawzajem poprzez wspólne 
zabawy oraz wycieczki, podstawo-
wym jednak celem było zdobywanie  
wiedzy o Polskiej historii i kulturze.

Wyjazd był możliwy dzięki 
wsparciu Stowarzyszenia Odra – 
Niemen, które zrealizowało projekt 
„Wakacje z historią”, współfinanso-
wany ze środków Kancelarii Senatu 
RP w ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej nad Polo-
nią i Polakami za granicą. 

INFORMACJA GIMNAZJUM 
IM. M. BALIŃSKIEGO

INFORMACJA CENTRUM KULTURY 
SAMORZĄDU REJONU SOLECZNICKIEGO
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REPORTAŻSPOŁECZEŃSTWO

W dniach 18-30 czerwca 
2018 br. w Gimnazjum im. 
Michała Balińskiego w 
Jaszunach odbywały się 
półkolonie letnie dla 30 
uczniów w wieku 12-15 lat. 
Wypoczynek letni uczniów 
był finansowany ze środków 
Senatu RP i realizowany przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” Odział w Łomży.

Rok 2018 jest rokiem obchodów 
100-lecia Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, a więc zajęcia eduka-
cyjne były zorganizowane tak, aby 
uczestnicy mogli doskonalić znajo-
mość języka ojczystego, poznawać 
ciekawe fakty z życia i historii Pola-
ków zamieszkujących w Polsce i poza 
jej granicami.  Zabawa, aktywność, 
kreatywność i rozwijanie pasji były  
głównym celem i organizatorów, i 
uczestników półkolonii. 

Swoistą inauguracją letniego wy-
poczynku był drugi dzień półkolonii 
pt. „Patriotyczne karaoke“. To było nie-
zapomniane spotkanie z muzyką oraz 
piosenką polską. Uczestnicy przypo-
mnieli znane już pieśni patriotyczne, 
poznali nowe tytuły i teksty. Podczas 
kolejnych dni uczniowie wzbogacali 
wiedzę z zakresu historii, sztuki, geo-

grafii Polski, poznawali Wielkich Pola-
ków. Zapoznali się z twórczością Iwony 
Chmielewskiej, autorki „myślących” 
autorskich książek picture book. Two-
rzyli metodą „czterech misek” swoje 
historie i książki. Uczyli się jednym 
wyrazem lub krótkim zdaniem prze-
kazywać głęboką i wielką treść. Nie 
zabrakło też zajęć przybliżających 
obrzędy i zwyczaje ludowe.  Podczas 
zabawy świętojańskiej uczniowie 
mogli obserwować Sobótkę, czyli 
moc ognia, wody i miłości. Program 
półkolonii wzbogacały i urozmaicały 
zajęcia sportowe. Były to różnorodne 
zabawy i gry na powietrzu. Z wielką 
radością i zapałem młodzież przystą-
piła do gry terenowej QEST. Perełką 
realizowanego programu półkolonii 
były dwie wycieczki autokarowe. 20 
czerwca uczestnicy zwiedzili Zułów 
– miejsce urodzenia Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego oraz kościół pw. Św. 

Kazimierza w Powiewiórce, w którym 
ochrzczony został w 1867 r. przyszły 
Marszałek. Obejrzeli pamiątkową 
chrzcielnicę i tablicę z 1927 r. upa-
miętniającą chrzest Józefa Piłsudskie-
go.  28 czerwca uczestnicy półkolonii 
zwiedzili Troki – dawną stolicę Litwy, 
podziwiali uroki zamku na wyspie, a 
także poznali dania regionalne podczas 
ciekawego zajęcia edukacyjnego.

Niecodziennym wydarzeniem był 
również wyjazd do kina i oglądanie 
filmu w formacie 3D.

Gimnazjum im. Michała Baliń-
skiego dziękuje serdecznie organiza-
torom - Stowarzyszeniu,,Wspólnota 
Polska’’ Oddziałowi w Łomży z pre-
zesem Panią Hanką Gałązką na czele 
za stworzenie dzieciom możliwości 
owocnego i ciekawego spędzania 
czasu podczas wakacji letnich.

W dniach 4–16 czerwca w 
Gimnazjum w Ejszyszkach 
przy współpracy z Domem 
Polskim w Ejszyszkach odbyły 
się półkolonie dla 30 uczniów. 
Półkolonie były finansowane 
przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”.

Tegoroczne półkolonie mia-
ły bogaty program. Podstawowym 
elementem stało się wprowadzenie 
uczniów w ważne zagadnienia z za-
kresu wychowania patriotycznego 

i historii Polski. Duże zaintereso-
wanie wśród dzieci  wywołały za-
jęcia edukacyjne na temat legend. 
Uczniowie wykonali wspaniałe prace 
twórcze na temat najpiękniejszych 
polskich legend. Nie mniej cieka-
wym zajęciem było poznawanie kul-
tury polskiej poprzez stroje ludowe. 
Samodzielne poszukiwanie informa-
cji, twórcze wyzwania i współpraca 
przyniosły niesamowity rezultat – 
piękne plakaty, które uczniowie za-
prezentowali oraz chęć podzielenia 
się zdobytą wiedzą. Podczas półko-
lonii były zorganizowane wycieczki 

do Wilna. Upamiętniono też „Dzień 
Żałoby i Nadziei”.

Uczniowie, rodzice, administracja, 
nauczyciele i cała społeczność gimna-
zjum serdecznie dziękują za możli-
wość zorganizowania półkolonii w ra-
mach obchodów 100-lecia odzyskania 
Niepodległości Polski, finansowanych 
ze środków RP, prezesowi Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska” Oddział w 
Łomży pani Hance Gałązce.

Półkolonie pełne dobrych wrażeń

Półkolonie w Gimnazjum w Ejszyszkach

INFORMACJA GIMNAZJUM 
W EJSZYSZKACH

ANDŻEŁA DAJLIDKO

Tegoroczne lipcowe spotkanie 
młodych liderów w rejonie solecz-
nickim odbyło się w urokliwym 
zakątku kompleksu wypoczynko-
wego Erarichi nad Wersoką. Przez 
5 dni uczestnicy – 17 osób z Pol-
ski oraz 27 osób z Litwy – pozna-
wali tajniki stawania się liderem, 
zdobywali umiejętności pracy w 
grupie, przemówień publicznych, 
zarządzania zespołem, doskonalili 
nawyki prowadzenia debat. Lekto-
rami warsztatów liderskich zostały 
znane osobowości litewskiego świa-

ta polityki i biznesu: wiceminister 
gospodarki Republiki Litewskiej 
Elijus Čivilis, Dyrektor generalny 
ZSA „PKP Energetyka Capital Group 
Railen Baltics” Zbigniew Chyliński, 
II sekretarz Ministerstwa Spraw Za-
granicznych RL Mindaugas Stanys,  
trener zarządzania z certyfikatem 
CMC i partner ZSA „Talentų Na-
mai” – Justas Gavėnas.  Od strony 
polskiej szkolenia z kolei poprowa-
dzili prawnik, politolog, prezes Za-
rządu Instytutu Debaty Publicznej 
Andrzej Skiba, dyrektor Fundacji 

Liderem być, 
czyli polsko-polskie warsztaty 
kreowania przywódców
Kim jest lider we współczesnym świecie? Czy liderem może być 
każdy? Co sprawia, że ludzie postrzegają cię jako przywódcę? 
Na te i wiele innych pytań odpowiedź próbowali znaleźć młodzi 
ludzie z Polski i Litwy podczas projektu „Liderzy Wspólnoty” 
finansowanego ze środków Erasmus+. Inicjatorem i wykonawcą 
projektu została Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych z Warszawy, 
prowadząca Akademię Liderów RP oraz czasopismo akademickie 
„Koncept”. Samorząd rejonu solecznickiego wystąpił jako partner.  

Z młodymi liderami spotkał się 
też mer rejonu solecznickiego 
Zdzisław Palewicz, który 
przedstawił swój pogląd 
na kształtowanie się lidera 
we współczesnym świecie, 
podkreślając wagę ambicji i 
upływającego czasu w dążeniu 
do celu, a także duże znaczenie 
formowania kompetencji     
liderskich, bez których sukces 
nie jest możliwy.

Inicjatyw Młodzieżowych Dominika 
Palcar, kierownik projektu Akade-
mia Liderów Rzeczypospolitej Kon-
rad Pytlakowski. 

Z młodymi liderami spotkał 
się też mer rejonu solecznickiego 
Zdzisław Palewicz, który przedsta-
wił swój pogląd na kształtowanie 
się lidera we współczesnym świecie, 
podkreślając wagę ambicji i upły-
wającego czasu w dążeniu do celu, 
a także duże znaczenie formowania 
kompetencji  liderskich, bez których 
sukces nie jest możliwy.

Między kolejnymi dawkami na-
uki młodzież odwiedziła Wilno i 
Troki. Dla większości gości z Polski 
była to pierwsza wizyta na Litwie. 
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JUBILEUSZ SPORT

BEATA PIETKIEWICZ

Celem projektu „Liderzy 
Wspólnoty” jest zwiększenie 
udziału młodych ludzi w życiu 
społecznym, gospodarczym 
i publicznym poprzez rozwój 
kompetencji „miękkich” i 
formowanie umięjętności, które 
są poza zasięgiem szkolnego 
programu nauczania, a są 
przydatne się w życiu. 

Odbyło się także wręczenie nagro-
dy za udział w konkursie dzien-
nikarsko-fotograficznym, ogło-
szonym przez Gazetę Akademic-
ką „Koncept” z okazji obchodów 
stulecia Polski. Nagrodę w postaci 
tabletu z rąk prezesa FIM Toma-

sza Skorupskiego odebrał Marek 
Kołosowski. 

Celem projektu „Liderzy Wspól-
noty” jest zwiększenie udziału mło-
dych ludzi w życiu społecznym, go-
spodarczym i publicznym poprzez 
rozwój kompetencji „miękkich” i 

formowanie umięjętności, które są 
poza zasięgiem szkolnego programu 
nauczania, a są przydatne się w życiu. 

Uczestnicy otrzymali certyfika-
ty, potwierdzające pomyślne ukoń-
czenie szkoleń. Kolejnym krokiem 
będzie utworzenie „Klubu Lidera”.

Pół wieku 
razem
Maria i Benedykt Malewscy 
ze wsi Mieżańce (gmina 
Podborze) w rejonie 
solecznickim obchodzą 
Złote Gody – pół wieku 
temu powiedzieli sobie 
sakramentalne „tak”.

20 lipca z życzeniami zawitali 
do jubilatów przedstawiciele sa-
morządu rejonu solecznickiego: 
zastępca dyrektora administracji 
Beata Pietkiewicz, kierowniczka 
wydziału opieki socjalnej i ochro-
ny zdrowia Regina Sokołowicz, 
starosta gminy Podborze Tadeusz 
Minakowski, specjalistka gminy 
Galina Dudko oraz cała gromada 
krewnych.

Maria i Benedykt Malewscy po-
wiedzieli sobie sakramentalne „tak” 
50 lat temu 20 lipca. Para zapoznała 
się na zabawie w Hornostaiszkach 
nieopodal Ejszyszek. Wesele było 

huczne, świętowano u panny młodej 
i pana młodego.

Pochodząca z Wilkańc (gmina Ej-
szyszki) pani Maria wychowywała 
dzieci i pracowała w miejscowym 
kołchozie w punkcie skupu mleka. 
Jej małżonek, urodzony we wsi Mie-
żańce, pracował w kołchozie jako 
mechanizator. Małżeństwo doczeka-
ło się trzech córek: Anżeliki, Jolanty 
i Renaty. Dzisiaj jubilaci cieszą się 
też z pięciu wnuków i jednej pra-
wnuczki.

„Za wszystko, co mamy, jesteśmy 
wdzięczne swoim rodzicom“ – mó-
wiły zgodnie córki .

Jubilaci jednogłośnie twierdzili, 
że w ciągu 50 wspólnych lat przeżyło 
się chwile dobre i złe. Pani Maria 
cieszy się, że ma wspaniałego męża, 
ojca trzech dzieci. Pan Benedykt do-
dał, że przez wszystkie te lata sen-
sem jego życia była rodzina i dzieci. 
Na wspólnej drodze życia nauczyli 
się i wybaczać, i czynić ustępstwa.

Zastępca dyrektora administracji 
samorządu Beata Pietkiewicz złoży-
ła jubilatom życzenia oraz wręczyła 
dyplom gratulacyjny i kwiaty.

INFORMACJĘ PRZYGOTOWAŁA 
JOLANTA BUŠMOVIČIENĖ

Zawody rodzinne
I – Rodzian Pogorełych
II – Rodzina Grudnistych
III – Rodzina Sworobowiczów

Bieg na 100 m (mężczyźni)
I – Mirosław Dorniak
II – Sebastian Krupowicz
III – Krzysztof Bagdonowicz

Bieg na 100 m (kobiety) 
I – Lilia Frelik
II – Paulina Nowicka
III – Krystyna Nowicka

Bieg na 1000 m (mężczyźni)

I – Ernest Dobrinskij
II – Dmitrij Nowickij
III – Gienadij Rogacz

Bieg na 1000 m (kobiety)
I – Lilia Frelik
II – Gloria Tomaszewicz
III – Ilona Masian

Skok w dal (mężczyźni)
I – Darius Gobys
II – Deiwidas Buinowskij
III – Mirosław Dorniak

Skok w dal (kobiety)
I – Lilia Frelik

II – Paulina Nowicka
III – Katarzyna Łunkiewicz

Pchnięcie kulą (mężczyźni)
I – Waldemar Nowicki
II – Darius Gobys
III – Krzysztof Andruszkiewicz

Pchnięcie kulą (kobiety)
I – Dorota Skarina
II – Lilia Frelik
III – Irena Miłoszewicz

Podnoszenie ciężaru
I – Witalij Daukszewicz

Gminy stanęły do sportowej konkurencji
Turniej Sportowy Gmin 
Rejonu Solecznickiego, inaczej 
Święto Sportu, odbył się w 
sobotę, 30 czerwca, na boisku 
miejskim w Solecznikach. To 
już trzecia edycja imprezy, 
której celem jest integracja 
miłośników sportu z różnych 
zakątów rejonu.

- Każdy z was, kto tu przybył, 
uprawia sport w miejscowości, gdzie 
mieszka. Są to różne dyscypliny 
sportu, wybrane według indywidu-
alnego zamiłowania. Turniej Spor-
towy Gmin Rejonu Solecznickiego 
ma na celu zebranie sportowców w 
jednym miejscu, aby pokazać i zo-
baczyć, jak wysportowany jest nasz 
rejon, jak aktywna jest młodzież i jak 
nie ustępuje jej starsze pokolenie. 
Wiadomo, że sport to zdrowie. Zdro-
wy styl życia, łącznie z uprawianiem 
sportu jest szeroko propagowany i 
cieszę się, że wy jesteście częścią tej 
aktywnej społeczności. Życzę wam 
udanych zawodów, zwycięstw, ale 
najważniejsze satysfakcji z upra-
wiania sportu – powiedział do ze-
branych mer rejonu solecznickiego 
Zdzisław Palewicz.

W tegorocznym Święcie Sportu 
wzięło udział blisko 200 miłośników 
sportu z 11 gmin rejonu. Uczestnicy 
rywalizowali w kilkunastu konkuren-
cjach indywidualnych i drużynowych. 

Największą popularnością cie-
szyły się skoki w dal wśród mężczyzn, 
w których do rywalizacji stanęło 20 
zawodników. Nie mniej obsadzony 
był turniej koszykówki 3x3 oraz tur-
niej siatkówki. Ponadto uczestnicy 
grali w piłkę nożną, wzięli udział w 
zawodach lekkiej atletyki, sztafety, 
zawodów rodzinnych, crossfit, zma-
ganiu się na rękach, podnoszeniu 
ciężarów, rzutach lotką do tarczy itd. 

Po podsumowaniu wyników naj-
lepiej wśród małych gmin spisały się 
Kamionka (I miejsce), Podborze (II 
miejsce) i Paszki (III miejsce). Wśród 
większych gmin pierwsze miejsce za-
jęli przedstawiciele Solecznik, drugie 
– Ejszyszek, trzecie – Białej Waki.

Ufundowane przez samorząd 
rejonu solecznickiego oraz Depar-
tament Wychowania Fizycznego i 
Sportu przy Rządzie RL, Akcję Wy-
borczą Polaków na Litwie – Związek 
Chrześcijańskich Rodzin, Solecz-
nicki Oddział Rejonowy Związku 
Polaków na Litwie, ZSA „Etanetas”, 
ZSA „Sontransa”, ZSA „Polivektris” 
i ZSA „Jaraks” nagrody w poszcze-
gólnych kategoriach zwycięzcom 
wręczyli mer rejonu solecznickiego 
Zdzisław Palewicz i zastępca kie-
rownika wydziału oświaty i sportu 
administracji samorządu Walery 
Koczan.

IRENA KOŁOSOWSKA

BEATA PIETKIEWICZ
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WAKACJESPOŁECZEŃSTWO

Szkoła latem? Nie brzmi to za-
chęcająco. Mimo to, każde dziecko, 
które tu przyszło chociaż raz, ma 
ochotę wrócić. Z roku na rok więc 
Centrum Kultury w Solecznikach 
przy współpracy z mistrzynią pędzla 
Anną Szpadzińską-Kos z Gdańska 
zaprasza wszystkie dzieci do letniej 
Szkoły Artystycznej.

Pani Anna w sposób szczególny 
postrzega twórcze dzieci. Przynosi 
to nieoczekiwane, ale też pozytyw-
ne rezultaty. Dziś malarka mówi: 
„Będzie dużo kwiatów. Posadzimy 
prawdziwy kwietnik!” I rzeczywiście. 
Pierwszy dzień, pierwsze niepewne 
szkice ołówkiem, a dzieci już mają 
odwagę widzieć i czuć inaczej niż 
dotychczas. Czy ktoś mógł przypu-

ścić, że farba i pisak są tak zgraną 
parą? Okazuje się, że dzięki pani 
Annie wszystko jest możliwe.

W ciągu 8 dni prawie 40 kreatyw-
nych uczestników Letniej Szkoły Ar-
tystycznej w Solecznikach stworzą 
swoje małe dzieła, zainspirowane 
twórczością Stanisława Wyspiań-
skiego oraz Mikołaja Konstantego 
Cziurlionisa. Tworzyć, uwolnić kre-
atywność, wyrazić siebie, rozpalić 
inwencję twórczą - to są podstawowe 
zadania organizatorów warsztatów.

 Większość uczestników do Let-
niej Szkoły Artystycznej przyszło 
kolejny już raz. Uczennice 2 klasy 
Gabrielė i Aurėja są tu już po raz trze-
ci. Mamy obu dziewczynek zgodnie 
twierdzą, że warsztaty pozwalają ich 

 Wybory najpiękniejszej zagrody rozpoczęte!
W rejonie solecznickim 
startował organizowany 
przez samorząd rejonu 
solecznickiego tradycyjny 
konkurs na najładniejszą 
zagrodę.

W dniach 17-18 lipca komisja 
na czele z kierownikiem wydziału 
rolnictwa administracji samorządu 
rejonu solecznickiego Stanisławem 
Lebedisem, odwiedziła i oceniła 
zagrody w 12 gminach rejonu: Ka-
mionce, Białej Wace, Butrymańcach, 
Dziewieniszkach, Ejszyszkach, Gier-
wiszkach, Jaszunach, Koleśnikach, 
Podborzu, Poszkach, Solecznikach 
i Turgielch. Zagrody do konkursu 
zgłosili starostowie gmin.

Przy ocenianiu zagród komisja 
uwzględniała racjonalne rozmiesz-
czenie elementów na posesji, porzą-
dek, składowanie kompostu, obor-

nika, odpadów komunalnych, obec-
ność na terytorium zagrody domków 
i karmników dla ptaków, bocianich 
gniazd, uli, zwierząt domowych, stan 

ogrodzenia, drogi dojazdowej i in.
  Zwycięzcy konkursu na najład-

niejszą zagrodę rejonu solecznickie-
go zostaną ogłoszeni na Dożynkach.

II – Robert Pukevičius
III – Henrik Bogdiewicz

Zmaganie się na ręce (mężczyźni)
I – Henrik Tomaszewicz
II – Henrik Bogdiewicz
III – Andrzej Nejmo

Zmaganie się na ręce (kobiety)
I - Lilia Frelik
II – Dorota Skarina
III – Eliana Stankevičiutė

Zawody crossfit (mężczyźni)
I – Andrejus Komiaga
II – Michał Tupkielewicz
III – Andrej Skavriga

Zawody crossfit (kobiety)
I – Jolanta Lebed
II – Gražina Komiagienė
III – Natalja Rasiukevičienė

Turniej Gmin Rejonu Soelcznickiego

Siatkówka (mężczyźni)
I – Gmina Koleśnicka
II – Gmina Solecznicka
III – Gmina Butrymańska

Siatkówka (kobiety)
I – Gmina Butrymańska
II – Gmina Koleśnicka
III – Gmina Solecznicka

Mini futbol
I – Gmina Turgielska
II – Gmina Białowacka
III – Gmina Jaszuńska

Koszykówka 3x3
I – Gmina Turgielska
II – Gmina Białowacka
III – Gmina Solecznicka

Rzuty do celu
I – Gmina Solecznicka
II – Gmina Butrymańska
III – Gmina Podborska

Szachy
I – Gmina Butrymańska
II – Gmina Podborska
III – Gmina Solecznicka

Warcaby
I – Gmina Podborska
II – Gmina Solecznicka
III – Gmina Butrymańska

Tenis stołowy
I – Gmina Solecznicka
II – Gmina Ejszyska
III – Gmina Białowacka

Sztafeta 4x150 m
I – Gmina Ejszyska
II – Gmina Solecznicka
III – Gmina Podborska

Zawody starostw w trójboju 
(mężczyźni)

I – Jerzy Miluszkiewicz (Gmina 
Solecznicka)

II – Jan Miłoszewicz (Gmina Ka-
mionska)

Zawody starostw w trójboju (kobiety)
I – Danuta Wilbik (Gmina Kole-

śnicka)
II – Wanda Bielskaja (Gmina Bu-

trymańska)
III – Irena Miłoszewicz (Gmina 

Białowacka)

Wynik ogólny
I – Gmina Solecznicka
II – Gmina Ejszyska
III – Gmina Białowacka

Letnia Szkoła Artystyczna 
w krainie kwiatów
23 lipca w Solecznikachw ramach XV edycji Letniej Szkoły 
Artystycznej doszło do spotkania 2 geniuszy - Stanisława 
Wyspiańskiego oraz Mikołaja Konstantego Cziurlionisa. 
Twórczość obojga artystów będzie inspiracją do nowych 
poszukiwań artystycznych dla dzieci i młodzieży, biorących 
udział w tradycyjnych już warsztatach.

INFORMACJĘ PRZYGOTOWAŁA 
INESA SUCHOCKA, 
Z JĘZYKA LITEWSKIEGO TŁUM. 
BEATA PIETKIEWICZ

córkom odnaleźć swoje talenty, po-
budzić wyobraźnię, łamać stereoty-
py, inaczej spojrzeć na otaczający je 
świat, znaleźć nowych przyjaciół i po 
prostu dobrze spędzić czas. Z wielkim 
zapałem do tworzenia przyszła tu też 
Oliwia, która nie wyobraża sobie wa-
kacji bez warsztatów z panią Anną.

Letnią Szkołę Artystyczną zwień-
czy wernisaż wykonanych podczas 
warsztatów prac.

Projekt jest współfinansowa-
ny ze środków Senatu RP w ramach 
sprawowania opieki  nad  Polonią 
i Polakami za granicą. Projekt po-
święcony jest stuleciu odrodzenia 
Litwy i Polski.
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wego. Padł strzał. Śmiertelnie strze-
lony łoś po paru krokach padł mar-
twy. Był to stary łopatacz, regularny 
dziesiątak. Prezydent przyjął złom z 
rąk leśników, podziękował za wielki 
trud włożony w odbudowę i ochronę 
zwierzyny na terenie puszczy.

W dowód uznania Prezydent po-
darował łowczemu Włodzimierzowi 
Korsakowi drewnianą tarczę z odle-
wem głowy kozła i gałązką dębu, na 
której przytwierdzona jest mosiężna 
płytka z wygrawerowanym napisem:

„Na pamiątkę polowania
Prezydenta Rzeczypospolitej 

Ig. Mościckiego
w  puszczy Rudnickiej

dla łowczego dyrekcji Wileńskiej
 P. Wł. Korsaka

Sędkowo, 10-12.IX.1935 r. „

W księdze pamiątkowej domku 
myśliwskiego w Sędkowie pod datą 
12.IX. 1935 r. widnieją dwa wpisy: 
Prezydenta i jego małżonki Marii, z 
podziekowaniem za niezapomniane 
doznania z pobytu. Nieznane są losy 
tarczy z okresu powojennego. Odnala-
zła się na targu staroci w Rydze na Ło-
twie ze śladami zniszczenia. Pomimo 
tego pozostaje niezatartym świadec-
twem historii Polskiego Łowiectwa. 

Zainteresowanych opisem przy-
gód łowieckich Włodzimierza Kor-
saka na kresach odsyłam do wyda-
nej książki „Puszcza”, zbioru po raz 
pierwszy wydanych  opowiadań.

HISTORIA SPOŁECZEŃSTWO

Puszcza Rudnicka, położona o 30  
km od Wilna, w okresie międzywo-
jennym obejmowała rozległy i piękny 
kompleks leśny o powierzchni ponad 
60 tysięcy hektarów, w tym około 40 
tysięcy hektarów lasów rządowych, 
podzielonych między cztery Nadle-
śnictwa: Międzyrzeckie, Rudnickie, 
Olkiennickie i Inklaryjskie. Od mo-
mentu swego powstania zajęły się 
one jej ochroną i wprowadziły racjo-
nalną gospodarkę leśną i łowiecką. 

W puszczy zachowało się wiele 
miejsc o charakterze pierwotnym, 
szczególnie na terenach podmo-
kłych i bagiennych, m. in. Długie 
Bagno, Kumielek, jeziora Szulnia i 
Kiernowo, Skirsaboła.

W trakcie wojny ucierpiała moc-
no fauna puszczy. Ze zwierzyny gru-
bej szczególnie ucierpiał łoś. Ze sta-
nu sprzed I wojny światowej w ilości 
60 sztuk, z chwilą objęcia ochrony 
po odzyskaniu niepodległości, po-
zostały zaledwie 4 sztuki. Otoczenie 
od początku gorliwą opieką przez 
władze leśne, tępienie kłusownictwa 
przez służbę leśną doprowadziło w 
stosunkowo krótkim czasie do od-
budowy zwierzostanu. Wiosną 1928 
roku szacowano populację na około 
20 sztuk przy stałej tendencji wzro-

stowej. Coraz częściej spotykano ło-
sze prowadzące dwa łoszaki. W 1935 
roku podczas wiosennej inwentary-
zacji oszacowano liczbę bytujących 
łosi na 60-70 sztuk. Coraz częściej 
obserwowano wędrówki łosi poza 

tereny puszczy, za rzekę Wisińczę.
W roku 1930 podjęto decyzję o 

rozpoczęciu pierwszych odstrza-
łów byków. Pierwszą osobą, której 
przypadł zaszczyt polowania, został 
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy 

Mościcki. Jesienią w trakcie buko-
wiska ubił byka – ósmaka, który był 
jego pierwszym trofeum łosia.

 9 września 1935 roku do puszczy 
na kilka dni przyjechał Prezydent wraz 
z małżonką oraz Łowczym General-
nym Lasów Państwowych Hermanem 
Knothe. Zamieszkał w domku myśliw-
skim położonym w sercu puszczy w 
Sędkowie. Serdecznie powitany zo-
stał przez Dyrektora Dyrekcji Lasów 
Państwowych Edwarda Szemiotha i 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudniki, 
Antoniego Sikorskiego. Wysłuchał od 
łowczego dyrekcji Wileńskiej Włodzi-
mierza Korsaka złożonego raportu o 
stanie zwierzyny i ilości wabiących 
się łosi, resztę dnia przeznaczył na 
rozmowy i odpoczynek.

Nazajutrz w noc, jeszcze przy pełni 
księżyca, wyjechał w głąb puszczy do 
oddalonego o dwa kilometry budanu 
myśliwskiego, gdzie oczekiwał na Pre-
zydenta łowczy Włodzimierz Korsak, 
leśniczy Stanisław Ołdak i stary Pole-
szuk wabiarz Nielubowicz, którzy mie-
li towarzyszyć w dalszym polowaniu. 
Łosie odzywały się tego ranka słabo, 
pomimo podjętych prób nie szły na wab.

W godzinach popołudniowych 
powtórnie wyruszono do ostępu, 

SĘDKÓW DZIŚ Z RZEŹBĄ UPAMIĘTNIAJĄCĄ MIEJSCE DOMKU MYŚLIWSKIEGO

PIERWSZY ŁOŚ PREZYDENTA UBITY W PUSZCZY RUDNICKIEJ.  

Kartka z życia Puszczy Rudnickiej
Od stuleci Puszcza Rudnicka była miejscem, w którym tworzyła się historia tych stron. 
Była opoką w okresie powstań i wojen dla walczących o wolność, dawała wytchnienie i 
odpoczynek w okresach spokoju. Przemierzając puszczę spotykamy wiele miejsc świadczących 
o tym. Jednym z takich miejsc są ruiny domku myśliwskiego i leśniczówki Sędków. Dziś przy 
pozostałościach schodów do domku myśliwskiego stoi rzeźba Edwarda Kurkiańca i tablica z 
krótką informacją o Włodzimierzu Korsaku, a w tle chylą się stare żywotniki pamiętające osoby 
bywające w nim.  

HENRYK LEŚNIAK,
KKIKŁ IM. W. KORSAKA
ODDZIAŁ W GORZOWIE WLKP.
ZDJĘCIA Z ARCHIWUM WŁODZIMIERZA 
KORSAKA, RODZINY DOBACZEWSKICH, 
KRYSTYNY SŁAWIŃSKIEJ , HENRYKA 
LEŚNIAKA

W puszczy zachowało się 
wiele miejsc o charakterze 
pierwotnym, szczególnie 
na terenach podmokłych i 
bagiennych, m. in. Długie 
Bagno, Kumielek, jeziora Szulnia 
i Kiernowo, Skirsaboła.

W dowód uznania Prezydent 
podarował łowczemu 
Włodzimierzowi Korsakowi 
drewnianą tarczę z odlewem 
głowy kozła i gałązką dębu.

gdzie rano słyszano stękanie łosia. 
Po niedługim oczekiwaniu niedaleko 
odezwał się byk, słychać było chrap 
i potężne stęknięcia. Nielubowicz 
na swej tubie brzozowej posłał we-
zwanie do walki. Łoś odpowiedział i 
począł iść na wab. Stary wabiarz tyl-
ko na to czekał. Prezydent pozostał 
na stanowisku, łowczy z wabiarzem 
zaczęli się oddalać w przeciwnym 
kierunku, raz po raz wzywając byka 
do walki. Po półgodzinnym wabieniu 
łoś zbliżył się do stanowiska myśli-

SĘDKÓW, DOMEK MYŚLIWSKI PREZYDENTA WYBUDOWANY W LATACH DWUDZIESTYCH UBIEGŁEGO 
WIEKU, PODCZAS POBYTU PREZYDENTA NA DOMKU POWIEWAŁA FLAGA PREZYDENCKA.

WABIARZ NIELUBOWICZ WABIĄCY ŁOSIA NA 
TUBIE Z BRZOZOWEJ KORY
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KONKURSPAMIĘĆ

Inicjatywa „Srebrne Serce dla 
Inki” narodziła się ponad trzy lata 
temu na Cmentarzu Garnizono-
wym w Gdańsku, kiedy odnalezio-
no szczątki Danuty Siedzikówny. 
W pracach nad odkryciem miejsca 
pochówku Inki uczestniczył ks. dr 
Jarosław Wąsowicz, pilski salezjanin, 
który też był pomysłodawcą umiesz-
czenia pierwszej takiej pamiątko-

wej tablicy poza granicami Polski 
- w Butrymańcach. Celem akcji jest 
zbieranie srebrnego złomu, by prze-
topić go na srebrne serca, które będą 
umieszczane na tablicach upamięt-
niających odważną bohaterkę AK.

Danuta Siedzikówna ps. „Inka” 
(1928-1946)  była sanitariuszką i 
łączniczką 4. szwadronu odtworzo-
nej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej 
Brygady AK. Wychowana w rodzinie 
o tradycjach patriotycznych dzielnie 
pełniła powierzone jej funkcje. 20 lipca 
1946 r. została aresztowana przez funk-
cjonariuszy UB i osadzona w więzieniu 
w Gdańsku, gdzie Wojskowy Sąd Rejo-
nowy skazał ją na karę śmierci.

„Srebrne Serce dla Inki” 
w Butrymańcach
21 lipca w kościele pw. św. Michała Archanioła odsłonięto i poświęcono tablicę, upamiętniającą    
sanitariuszkę 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej – Danutę Siedzikównę „Inkę”. Drewnianą 
płaskorzeźbę ze srebrnym sercem przynieśli uczestnicy 28. Międzynarodowej Pielgrzymki 
Suwałki - Wilno, którą każdego roku witają parafianie w Butrymańcach.
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Regulamin konkursu
z okazji 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i Litwy

„POZNAJ SWOJĄ OJCZYZNĘ”
ORGANIZATOR:
Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków 

na Litwie

CELE KONKURSU:
pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
rozwijanie poczucia estetyki
inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzi-

nie plastyki i literatury
zachęcenie młodych osób do poznawania historii, 

tradycji, kultury i zabytków Ziemi Ojczystej: Rejonu 
Solecznickiego, Litwy oraz Polski. 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży 

klas 1-12 polskich szkół Rejonu Solecznickiego oraz 
studentów. 

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: 
literacki oraz plastyczny wraz z podziałem na trzy 
kategorie wiekowe:

Kategoria wiekowa I: 6/7-9 lat
Kategoria wiekowa II: 10-13 lat
Kategoria wiekowa III: od 14 lat
Prace pisemne: styl dowolny (np. eseje, opowia-

dania lub wiersze itd.) należy dostarczyć napisane na 
komputerze. Objętość prac nie może przekroczyć 4 
stron A4, czcionka Times New Roman 12, Marginesy 
2,54.   

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej 
technice plastycznej; 

Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę w 
jednej kategorii; 

Pracę wykonane nie własnoręcznie zostaną zdys-
kwalifikowane;

Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz 
czytelnie opisać wg wzoru: tytuł pracy, imię i nazwisko, 
wiek, nazwa szkoły (uczelni), numer telefonu oraz email. 

TEMAT PRAC KONKURSOWYCH
Tematem konkursu jest poznanie swojej ojczyzny w 

ramach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 
i Litwę. Organizatorzy zachęcają do nadsyłania prac do-
tyczących historii, tradycji, kultury, postaci lub zabytków 
Rejonu Solecznickiego, Litwy oraz Polski związanych 
z wydarzeniami sprzed 100 lat. Doceniane będą prace 
przedstawiające historię, kulturę, postacie lub zabytki 
powiązane ze wspólnymi kartami historii Polski i Litwy, 
a w szczególności z Rejonem Solecznickim. 

KRYTERIA OCENY PRAC
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane
Oryginalność ujęcia tematu 
Zastosowanie ciekawych rozwiązań literackich lub 

plastycznych.
Wykorzystanie doświadczeń i wspomnień starszego 

pokolenia
Poprawność językowa

TERMINY I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
Prace należy przesłać na adres: ul. Wileńska 49, So-

leczniki kabinet 320, (decyduje data stempla pocztowe-
go) w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 
2018 roku. Pracę można również dostarczyć osobiście 
pod wskazany wyżej adres. 

Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach 
konkursu telefonicznie lub drogą mailową lub za po-
średnictwem szkoły. Data finału konkursu oraz wrę-
czenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu 
konkursu.  

UWAGI KOŃCOWE:
Organizator powoła komisję oceniającą nadesłane 

prace po dacie zakończenia naboru prac. 
Prace nadesłane do konkursu nie będą zwracane. 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publi-

kacji nagrodzonych prac. 
Przekazując pracę na konkurs uczestnik (rodzic, 

nauczyciel, opiekun dziecka) zgadza się na umieszcze-
nie pracy na wystawie, na stronach internetowych, w 
mediach lub forach społecznościowych organizatorów 
i partnerów Konkursu.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 
uszkodzenia powstałe podczas przesyłki prac

Przekazując pracę na konkurs uczestnik (rodzic, 
nauczyciel, opiekun dziecka) wyraża zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym. Administratorem danych jest Solecz-
nicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie, 
ul. Wileńska 48, LT-17116, Soleczniki, Litwa. Dane 
osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów 
konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Sena-
tu RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”. 

W razie pytań prosimy o kontakt z anna.biersztan-
ska@gmail.com 

Danuta Siedzikówna ps. 
„Inka” (1928-1946)  była 
sanitariuszką i łączniczką 
4. szwadronu odtworzonej 
na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej 
Brygady AK. Przygotowała BEATA PIETKIEWICZ
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lutego 1919. Na przykład dowiemy 
się z niego, że 2 lutego 1918 roku 
Warszawę odwiedziła gwiazda fil-
mowa Pola Negri albo, że 28 listo-
pada Józef Piłsudski jako Naczelnik 
Państwa przyznał kobietom prawo 
wyborcze. 

Trzecia zakładka to „Ludzie”. 
Znajdziemy w niej wszystkie waż-
ne osobistości ze świata sztuki, 
kultury, literatury oraz polityki z 
1918 roku. Po kliknięciu na zdjęcie 
pojawia się biogram danej osoby, 
ciekawostka i najważniejsze miej-
sce na mapie Warszawy powiąza-
ne z daną osobą. Przy niektórych 
osobach są też filmy z tamtego 
okresu. 

Ostatnie dwie zakładki pozwala-
jące odkryć Warszawę z 1918 roku 
to „Gry miejskie” oraz „Quizy”. W 
tej chwili są dostępne cztery gry 
miejskie o różnej tematyce oraz 
cztery quizy. 

Aplikacja jest darmowa i łączy 
najlepsze cechy przewodnika oraz 
vademecum historycznego o War-
szawie z 1918 roku. Teraz zwiedza-
nie stolicy Polski jest jeszcze łatwiej-
sze i ciekawsze. Aplikacja dostarcza 
nowych tras, a gry miejskie i quizy 
mogą służyć młodzieży jako ciekawy 
sposób poznania miasta. 

Na początku lipca w 
Google Play oraz App Store 
pojawiła się nowa aplikacja 
stworzona przez Dom 
Spotkań z Historią. Aplikacja 
powstała w ramach 
warszawskich obchodów 
stulecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę 
„Stolica Wolności 1918-
2018”.

Po zainstalowaniu znajdziemy 
tam 8 podstawowych zakładek, ta-
kich jak mapy, kalendarium, ludzie, 
spacery, gry miejskie, quizy oraz 
przekierowanie do strony głównej 
warszawskich obchodów odzyska-
nia niepodległości i informacje o 
aplikacji. 

Pierwsza zakładka to „Mapa”. 
Na współczesnej mapie Warszawy 
zostały zaznaczone najważniejsze 
miejsca z 1918 roku. Są to ważne 
ulice, miejsca spotkań, mieszkania 
znanych osób, księgarnie lub ka-
wiarnie. Każde miejsce jest zazna-
czone kluczykiem, a po wciśnięciu go 
pojawia się informacja o zaznaczo-
nym obiekcie, ale to nie wszystko. 
Można pójść dalej i zobaczyć zdjęcie 
obiektu oraz przeczytać krótką hi-
storię. Niektóre miejsca mają doda-
ne ciekawostki, filmy, muzykę oraz 
powiązane miejsca. 

Drugą zakładką jest „Kalenda-
rium”. Tu twórcy aplikacji wpisali 
wszystkie najważniejsze społeczno-
-polityczne wydarzenia, które od-
były się od stycznia 1918 roku do 

Wasza Warszawa

Opr. KATARZYNA BIERSZTAŃSKA
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