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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Czytelnicy!

Pierwszy miesiąc jesieni przywitał nas dźwięcznym dzwonkiem, oznajmującym 
koniec letniej beztroski. Do szkół wrócili uczniowie i nie do końca pewni „wszystko 
ulepszających” reform nauczyciele. O ile efekty tych reform poznamy zapewne nie-
długo, „dożynkom” w innych kwestiach stało się zadość. Oprócz tych prawdziwych 
Dożynek, słynnych już dziś i na Litwie, i w Polsce, było tego niemało. 

Staraniem Instytutu Pamięci Narodowej, Solecznickiego Oddziału Rejonowego 
Związku Polaków na Litwie oraz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie 
na cmentarzu w Kwaterze Armii Krajowej w Ejszyszkach spoczęło trzech polskich 
żołnierzy, odnalezionych w trakcie prac ekshumacyjnych, prowadzonych w lasach 
rejonu solecznickiego przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w 2017 roku. Jed-
nym z nich jest kapral Edward Buczek ps. Grzybek. Nie udało się ustalić tożsamości 
dwóch pozostałych osób, znalezione jednak przy nich militaria polskie pozwalają 
wysnuć stwierdzenie, że byli to żołnierze AK. Nic nie zmieni jednak faktu, że uro-
czysty pochówek, jak przystało na żołnierza polskiego, odbył się z honorami wojsko-
wymi. 

Barwny początek jesieni zaliczyły też gminy rejonu, organizując tradycyjne już 
spotkania: jedni bawili się tradycyjnie na imieninach u Balińskich, drudzy tak samo 
tradycyjnie spotkali się w przyjaznym gronie mieszkańców, by wysłuchać sprawozdania starostwa i spędzić miłe popołudnie przy 
dźwiękach zespołów lokalnych i tych zza niedalekiej miedzy. 

Aktywna była również młodzież, która poprzez projekty poznawała historię Polski i Litwy. Oby nie tylko w związku z obcho-
dami 100 -lecia Niepodległości Polski i Litwy…

Nie ulega wątpliwości jednak, że najbardziej hucznie i jaskrawie w historii września 2018 zapisały się zakorzenione tradycją 
Dożynki - kwintesencja dojrzałości plonów, dziękczynienia za nie oraz prostej ludowej zabawy. Właśnie one, jak każdego roku, 
połączyły pokolenia, narodowości zamieszkujące rejon, osobników o różnych gustach muzycznych, jak też zebrały gości z różnych 
regionów i instytucji Polski. 

Z lekkim sercem można więc stwierdzić, że początek jesieni był dość udany i zaprosić Was, kochani Czytelnicy, do zapoznania 
z treścią naszego czasopisma. Pamiętajmy jednak, że za każdym z opisanych wydarzeń stoi zwykły mieszkaniec rejonu solecznic-
kiego, który swą cichą, oddaną, codzienną pracą buduje naszą społeczność i jej przyszłość.

Beata Pietkiewicz,
wiceprezes Solecznickiego Oddziału 
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Reogranizacja domu dziecka – dzieci urządzają się 
w przyjaznym środowisku rodzinnym 

Do 2020 roku na Litwie mają być zamknięte wszystkie 
instytucjonalne domy opieki nad dziećmi. Władze 
samorządu rejonu solecznickiego zaczęły tworzyć nową 
sieć placówek opiekuńczo-wychowawczych. O procesie 
reorganizacyjnym rozmawiam z dyrektor Domu Dziecka 
w Solecznikach Oksaną Obłoczyńską.
W kraju jest aktywnie prowa-
dzona reorganizacja systemu 
państwowej opieki nad dzieć-
mi. Krótko – na czym ona pole-
ga?

Reorganizacja polega na 
zmniejszeniu zależności od 
opieki instytucjonalnej i dą-
żeniu do utrzymania dzieci 
w rodzinach bądź wspólno-
tach. Chodzi przede wszyst-
kim o stworzenie rodzinnej 
atmosfery dla dzieci, które 
pozostały bez opieki rodzi-
ców, rozwój ich samodzielno-
ści, lepszej integracji w spo-
łeczeństwie. Alternatywą dla 
domów dziecka są wspólno-
towe domy opieki, dyżurni 
opiekunowie oraz opiekuno-
wie socjalni. 

Może teraz po krótce o każdej 
z tych form opieki.

Wspólnotowe domy opie-
ki przewidują przebywanie 
w nich niedużej grupy dzieci 
(do 10 osób). W tym celu reali-
zowany jest projekt nabycia 
mieszkań bądź domów, gdzie 
dzieci pod opieką pracowni-
ków socjalnych prowadziłyby 
własne gospodarstwo – dbali 
i czystość mieszkania, doko-
nywali zakupów, przyrządzali 
sobie posiłki. Dyżurni opie-
kunowie pełnią tymczasową 
opiekę - mają oni opiekować 

się dziećmi, zanim wrócą one 
do rodziców lub trafią pod 
opiekę stałych opiekunów 
lub rodzin zastępczych. Takie 
osoby, po odbyciu odpowied-
niego szkolenia i zakwalifi-
kowania ich przez komisję, 
otrzymują za swoje usługi wy-
nagrodzenie. Zależy ono od 
liczby dzieci – na jedno dziec-
ko taka osoba otrzyma 1048 
euro, na dwójkę 1558 euro, 
trójkę – 2106 euro, na nie-
mowlaka 1148 euro. Termin 
przebywania dziecka w takiej 
rodzinie liczy do 12 miesięcy. 
Z kolei do grupy opiekunów 
socjalnych należą najczęściej 
członkowie rodziny – babcie, 
ciocie, starsze rodzeństwo, 
choć ostatnio mamy kilka 
opiekunów niespokrewnio-
nych ze swoimi podopieczny-
mi.

Jak proces reorganizacji prze-
biega w naszym rejonie?

Samorząd rejonu solecznic-
kiego nabył pierwsze miesz-
kanie, w którym został urzą-
dzony wspólnotowy dom 
opieki. Zamieszkuje w nim 
6 dzieci w wieku od 10 do 16 
lat. Całodobową opiekę nad 
nimi sprawują pracownicy 
socjalni, tym niemniej ich 
byt jest bardziej zbliżony do 
życia w rodzinie. Co dotyczy 
dyżurnych opiekunów, to na 
dzień dzisiejszy mamy ich 
trzech. Tymczasowo w tych 
rodzinach przebywa trójka 
dzieci. Korzystając z okazji 
chciałbym zaapelować do ro-

dzin, aby okazali serce pozba-
wionym opieki rodzicielskiej 
dzieciom i podjęli się funkcji 
dyżurnych opiekunów.

Przed kilkoma dniami odbyło 
się oficjalne otwarcie wspól-
notowego domu opieki w So-
lecznikach. Dzieci mieszkają 
tam już od kilku tygodni. Czy 
sprawdza się ta forma opieki 
w praktyce?

Mimo że jest to bardzo krót-
ki czas na wyciąganie wnio-
sków, każdy na pewno się zgo-
dzi, że życie w małej grupie 
jest zawsze bardziej komfor-
towe. Urządzając mieszkanie 
dzieci same przyjmowały de-
cyzję o wystroju pokoi, decy-
dowały o kolorze ścian, same 
tworzyły własną przestrzeń. 
W nowym domu mają więcej 
prywatności. Dziś same robią 
zakupy, gotują, mają plany 
na wiosnę – przy domku znaj-

Do 2020 roku na Litwie 
mają być zamknięte 
wszystkie instytucjonalne 
domy opieki nad dziećmi.

Samorząd rejonu 
solecznickiego nabył 
pierwsze mieszkanie, 
w którym został 
urządzony wspólnotowy 
dom opieki.
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duje się nadział ziemi, gdzie 
chcą urządzić ogródek.

Jednak Dom Dziecka ma znacz-
nie więcej podopiecznych.

Tak. Obecnie przebywa u nas 
44 dzieci. Sześcioro z nich za-
mieszkuje we wspomnianym 
wspólnotowym domu opieki, 
troje – w rodzinach dyżurnych 
opiekunów. Od stycznia przez 
naszą placówkę przewinęło 

się 49 dzieci, które przybywa-
ły i opuszczały dom dziecka. 
Przed kilkoma tygodniami 
otrzymaliśmy potwierdzenie 
na sfinansowanie zakupu ko-
lejnych mieszkań lub domów, 
w których zostaną urządzone 
wspólnotowe domy opieki. 
Na ten cel zostało wyasygno-
wanych 234 tys. euro. Liczy-
my też na aktywność i zain-
teresowanie społeczeństwa 
w podjęciu się funkcji dyżur-
nych opiekunów.

Czyli w 2020 roku obecny bu-
dynek Domu Dziecka będzie 
pusty?

Zgodnie z uchwałą Rady sa-

Pierwszy wspólnotowy dom 
opieki w Solecznikach

 Po obejrzeniu pomieszczeń 
nowej placówki, mer rejo-
nu Zdzisław Palewicz zazna-
czył, że podobnie jak w 1995 
roku zakładając Dom Dziecka 
w Solecznikach, tak i teraz 
otwierając wspólnotowy dom 
opieki, podstawowym zada-
niem władz samorządu było 
i pozostaje zapewnienie znaj-
dującemu się pod stałą lub 
czasową opieką dziecku bli-
skich rodzinnym warunków 
życia.

- Dzisiaj mieszkacie tu-
taj, niewykluczone, że kie-
dyś wrócicie do rodzinnego 
domu, ale na pewno za kilka 
lat każdy z was będzie two-
rzył swój własny dom. Życzę 
wam, aby nabyte tu nawyki 
pomogły, aby ten dom był 
bezpieczny, spokojny, praw-
dziwie rodzinny. Aby to osią-

gnąć musicie dużo pracować: 
dobrze uczyć się, pomagać 
swoim wychowawcom, dbać 
o higienę własną i czystość 
w domu. Wierzę, że wszystko 
to chcecie i potraficie robić – 
powiedział mer rejonu solecz-
nickiego Zdzisław Palewicz.

28 września br. przy ulicy 25 Października w Solecznikach odbyło się oficjalne otwarcie 
wspólnotowego domu opieki. Nowe mieszkanie wychowanków Domu Dziecka 
w Solecznikach odwiedziły władze samorządu – mer rejonu solecznickiego Zdzisław 
Palewicz, wicemer Jadwiga Sinkiewicz, dyrektor administracji samorządu rejonu 
solecznickiego Józef Rybak, kierownik wydziału opieki społecznej i ochrony zdrowia 
administracji samorządu Regina Sokołowicz. 

Na pamiątkę pobytu dzieci 
wręczyły gościom własno-
ręcznie wykonane aniołki, 
po czym wszyscy udali się na 
zewnątrz, aby wypuścić do 
nieba balony z zapisanymi ży-
czeniami.

morządu rejonu solecznickie-
go, w budynku już funkcjo-
nuje Centrum Opieki, które 
prowadzi poszukiwania i do-
bór opiekunów i rodzin za-
stępczych, ich kształcenie, 
świadczy im pomoc i usłu-
gi konsultacyjne. Jednocze-
śnie planuje się też powoła-
nie Centrum Kryzysowego 
Dziecka i Matki, przewidują-
ce czasowe zakwaterowanie 
osobom dorosłym z dziećmi, 
znajdującym się w sytuacji 
kryzysowej. 

Dziękuję za rozmowę

Liczymy na aktywność 
i zainteresowanie 
społeczeństwa 
w podjęciu się funkcji 
dyżurnych opiekunów. IRENA KOŁOSOWSKA

IRENA KOŁOSOWSKA
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W dniach 20-23 września br. w 
Warszawie odbył się V Światowy 
Zjazd Polonii i Polaków za Gra-
nicą. Pod hasłem„Łączy nasNie-
podległa” w roku jubileuszowym 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości do Warsza-
wy przyjechało 600 uczestników 
z 44 krajów świata. Nie zabrakło 
również delegacji z rejonu so-
lecznickiego na czele z prezesem 
Solecznickiego Oddziału Rejono-
wego Związku Polaków na Litwie 
Zdzisławem Palewiczem oraz 
członkiem Rady Józefem Ryba-
kiem. Patronat Honorowy nad V 
Zjazdem objął Prezydent Rzeczy-
pospolitej Andrzej Duda. 

V Zjazd rozpoczął się Mszą Świę-
tą w intencji Ojczyzny w Archi-
katedrze św. Jana w Warszawie, 
koncelebrowaną przez kardy-
nała Kazimierza Nycza. Homilię 
wygłosił biskup Wiesław Lecho-
wicz, delegat Konferencji Epi-
skopatu Polski do spraw Dusz-
pasterstwa Emigracji Polskiej. 
Biskup apelował o to, aby życie 
opierać na wierze zgodnej z 
Ewangelią. Takie życie powinno 
być „fundamentem wszystkich 
podejmowanych przez nas dzia-
łań w wymiarze indywidualnym, 
wspólnotowym, instytucjonal-
nym, w służbie Polsce i Polonii”. 
Po modlitwie za Ojczyznę oraz 
oddaniu hołdu poległym pol-
skim żołnierzom przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza na Placu 
Piłsudskiegodelegacje udały się 
na uroczyste otwarcie Zjazdu, 
które odbyło się w Sali Plenarnej 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zjazd otworzył Marszałek Sena-
tu Stanisław Karczewski. 

- Szczególne miejsce w naszej 
tożsamości i sercach mają ci Po-
lacy, którzy musieli emigrować, 
byli za Polskę deportowani oraz 
Ci, którzy nigdy nie opuścili Pol-
ski. Tylko na skutek wojennej 
zawieruchy przesunięte zosta-
ły granice, a oni znaleźli się we 
wrogim państwie – mówił mar-
szałek. Podkreślił, że choć dawno 
tam Polski nie ma oni trwają przy 
mowie i polskich obyczajach. To, 
zdaniem marszałka, wiele mówi 
o sile i atrakcyjności polskiej kul-
tury. - To nasza duma, ale i odpo-

wiedzialnoś – dodał. 
Prezes Stowarzyszenia „Wspól-

nota Polska” Dariusz Piotr Bo-
nisławski, który zwrócił uwagę, 
że Polacy są jednym z najbar-
dziej rozproszonych narodów 
europejskich. Wskazał, że jedną 
z przyczyn takiego stanu rze-
czy była utrata niepodległości, 
która „położyła się cieniem na 
dziejach Polski na ponad 100 
lat”. Dodał, że Zjazdy Polonii są 
„piękną manifestacją wspólnoty 
narodowej, a także troski o losy 
ojczyzny”. Zauważył również, 
że jest to też piękna i ważna tra-
dycja, która łączy Polaków żyją-
cych poza granicami ojczyzny.Po 
uroczystym otwarciu uczestnicy 
zostali przyjęci przez Parę Prezy-
dencką w Pałacu na Krakowskim 
Przedmieściu. Prezydent podzię-
kował uczestnikom za trwanie 
przy polskości i Polsce, za repre-
zentowanie, wystawianie dzia-
łalnością oraz codziennym ży-
ciem świadectwa o Polsce. 

- Wierzę w to, że także dzięki 
Waszemu wsparciu zbudujemy 
Polskę taką, która jest Polską Wa-
szych i naszych marzeń. Silną, 
sprawnie działającą, bezpieczną, 

liczącą się w świecie, której głos 
jest wszędzie słyszalny. Polskę, z 
której będziecie mogli być dum-
ni - mówił Prezydent.

Drugi dzień Zjazdu był bar-
dzo intensywny i pracowity. 
Uczestnicy podzieleni na gru-
py tematyczne obradowali nad 
działalnością i stanem polskości 
w różnych dziedzinach od orga-
nizacji po sport polonijny. Każda 
z grup wypracowała też cele i 
zadania na przyszłości. Łącznie 
było siedem grup tematycznych. 

Prezes Zdzisław Palewicz wraz 
z członkiem Rady Józefem Ry-
bakiem obradowali w Świato-
wym Forum Sportu i Turystyki 
Polonijnej. Łącznie na ten temat 
dyskutowało około 90 osób z 14 
krajów. Uczestnicy odwiedzili 
Centrum Olimpijskie, gdzie pod-
jęli wstępną dyskusję o proble-
mach oraz sukcesach sportu po-
lonijnego. Uczestnicy zapewnili 
o swojej gotowość i kibicowaniu 
polskim sportowcom w zawo-
dach rozgrywanych na terenie 
ich państw, ale wystosowali w 
tej kwestii prośbę do poszcze-
gólnych komitetów sportowych, 
aby te odpowiednio wcześniej in-

W dniach 20-23 września br. w Warszawie odbył się V 
Światowy Zjazd Polonii i Polaków za Granicą. Pod hasłem„Łączy 
nasNiepodległa” w roku jubileuszowym 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości do Warszawy przyjechało 600 
uczestników z 44 krajów świata. Nie zabrakło również delegacji z 
rejonu solecznickiego na czele z prezesem Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego Związku Polaków na Litwie Zdzisławem Palewiczem 
oraz członkiem Rady Józefem Rybakiem. Patronat Honorowy nad V 
Zjazdem objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków 
za Granicą
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formowały o przyjeździe zawod-
ników i drużyn. Po raz pierwszy 
w historii Stowarzyszenie, PKOl 
i kilka innych instytucji posta-
nowiły stworzyć jednolity, kilku-
letni program działań na rzecz 
Polonii w obszarze sportu i tury-
styki.

Uczestnicy Światowego Forum 
Organizacji Polonijnych debato-
wali o problemach i wyzwaniach 
stojących przed organizacjami 
polonijnymi, o polonijnej kul-
turze, edukacji, nauce, sporcie i 
turystyce, duszpasterstwie i me-
diach. Jednym z poruszanych te-
matów był podział środków dzia-
łalność polonijną. 

Delegaci Światowego Forum 
Duszpasterstwa Polonijnego dys-
kutowali o roli duszpasterstwa 
w kształtowaniu tożsamości na-
rodowej oraz o pracy na rzecz 
zdynamizowania pracy służącej 
pogłębianiu patriotyzmu Polonii 
i Polaków z Zagranicy. Zostały 
przedstawione realizowane pro-
jekty, które służą pogłębianiu 
patriotyzmu i uczą młodych lu-
dzi bycia ambasadorem Polski. 
Jedne z takich centrów znajduje 
się również na Litwie – Centrum 
Kształcenia Rodziny w Nowej 
Wilejce. 

Podczas Światowego Forum 
Kultury Polonijnej dyskutowano 
o znaczeniu kultury w kształto-
waniu i utrzymywaniu polskość 
po za krajem. Twórcy i animato-
rzy artystycznych przedsięwzięć 
zaprezentowali inicjatywy, dzia-

łania i osiągnięcia w krajach za-
mieszkania.

O wkładzie nauki polskiej w 
naukę światową dyskutowali 
uczestnicy Światowego Forum 
Nauki Polskiej poza Granicami. 
Forum zajęło się analizą dorobku 
polskich naukowców poza grani-
cami, dyskutowało o potrzebach 
i problemach młodych naukow-
ców.

Forum Edukacji Polonijnej jest 
kontynuacją corocznych Świato-
wych Zjazdów Polonijnych. Roz-
mawiano o stanie i przyszłości 
szkół i szkółek polonijnych, wy-
nagrodzeniach i awansach dla 
nauczycieli polonijnych. Uczest-
nicy byli zgodni, że oświata po-
lonijna jest jednym z najważniej-
szych filarów podtrzymywania 
i wzmacniania polskości poza 
krajem. Placówki edukacyjne 
służą nie tylko nauce języka, 
lecz także rozwijaniu kultury i 
tradycji oraz podtrzymywaniu 
stosunków społecznych z inny-

mi osobami mówiącymi w tym 
samym języku. To właśnie szkoła 
staje się ośrodkiem życia Polonii 
i Polaków na danym terenie.

Siódmym Forum było spotka-
nie mediów polonijnych. Uczest-
nicy rozmawiali o stanie oraz 
misji mediów polonijnych w 
swoich środowiskach. Wszyscy 
byli zgodni, że media są ważnym 
elementem budowania tożsamo-
ści oraz środkiem promowania 
Polski. 

23 września na zakończenie V 
Zjazdu uczestnicy zebrali się na 
Mszy Świętej w intencji Polonii 
i Polaków za Granicą i 40. rocz-
nicy rozpoczęcia Pontyfikatu św. 
Jana Pawła II w Świątyni Opatrz-
ności Bożej. Mszy Świętej prze-
wodniczył kardynał Kazimierz 
Nycz. Oprawę muzyczną zapew-
nił chór polskiego zespołu pieśni 
i tańca „Ojcowizna” z Wileńsz-
czyzny. 

Po błogosławieństwie i wspól-
nym odśpiewaniu „Boże coś 
Polskę”, delegacje zeszły do Pan-
teonu Wielkich Polaków, gdzie 
została odsłonięta i pobłogosła-
wiona ufundowana przez Polo-
nię tablica poświęcona ojcom 
polskiej niepodległości, a także 
złożyły wiązanki przy grobach 
prezydenta Ryszarda Kaczo-
rowskiego, Zygmunta Szadkow-
skiego, ks. prałata Zdzisława 
Peszkowskiego i Longina Komo-
łowskiego.

opr. KATARZYNA BIERSZTAŃSKA

Na podstawie informacji Stowarzysze-
nie „Wspólnota Polska” oraz Polonijna 

Agencja Informacyjna
Zdjęcia: 

Polonijna Agencja Informacyjna, L24.lt
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Wycieczka do Olsiad startowa-
ła wcześnie rano 21 września. 
Udział w niej wzięło 42 uczniów 
z Gimnazjum im. Jana Śniadec-
kiego w Solecznikach i Gimna-
zjum w Ejszyszkach wraz pania-
mi Anną Nester, nauczycielką 
historii z Gimnazjum im. Jana 
Śniadeckiego w Solecznikach, 
Alicją Turkowską, polonistką 
Gimnazjum w Ejszyszkach oraz 
Beatą Pietkiewicz, pomysłodaw-
czynią projektu, wiceprezeską 
Solecznickiego Oddziału Rejo-
nowego Związku Polaków na Li-
twie.

Początkowy zamysł projektu 
opierał się na spotkaniu z panem 
Gediminasem Šilinasem, wła-
ścicielem dworku w Brewikach, 
gdzie urodzili się bracia Naruto-
wiczowie oraz złożeniu kwiatów 
na grobie sygnatariusza, jednak 
dzięki gościnności i przychylno-
ści gospodarzy całej grupie uda-
ło się wziąć udział w obchodach 
poświęconych pamięci braci Na-
rutowiczów, które były częścią 
konferencji w Płungianach pt. 
„Synowie ziemi żmudzkiej bra-
cia Narutowiczowie: sygnata-
riusz Aktu Niepodległości Litwy 
Stanisław Narutowicz (1862–

1932) i pierwszy prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Gabriel 
Narutowicz(1865–1922)“.

Tak więc, jak przystało na tra-
dycyjne obchody, swoją wizytę 
wycieczkowicze rozpoczęli Mszą 
św. w kościele w Olsiadach, po 
czym wspólnie z innymi uczest-
nikami udali się w pochodzie 
na cmentarz, gdzie wiceprezesi 
Solecznickiego Oddziału Rejono-
wego ZPL Beata Pietkiewicz i Ro-
nald Dudziński w imieniu całej 
grupy złożyli wieniec na grobie 
sygnatariusza Stanisława Naru-
towicza. W tej części obchodów 
młodzież miała okazję poznać 
też prawnuka Stanisława Naru-
towicza, który przybył na uro-
czystości z Poznania.

Po wspólnej modlitwie i złoże-
niu kwiatów wszystkie delegacje 
udały się do położonego o 5 km 
od Olsiad drewnianego dworku 
w Brewikach, gdzie ku czci obu 
braci przebrzmiały przemówie-
nia, hymny obu państw, jak rów-
nież uroczyste salwy. Po zakoń-
czeniu uroczystości młodzież 
została jeszcze przy dworku, by 
wysłuchać historii rodziny Na-
rutowiczów, którą z humorem 
opowiedział kustosz i właściciel 

dworku Gediminas Šilinas. Osta-
tecznym punktem wycieczki 
było zwiedzenie Gimnazjum im. 
Stanisława Narutowicza w Olsia-
dach. Niemałym zaskoczeniem 
była użycie oryginalnego podpi-
su Stanisława Narutowicza, wid-
niejącym na ścianie gimnazjum 
pod ogromnych rozmiarów po-
dobizną sygnatariusza, jak i na 
koszulkach gimnazjalistów, któ-
ry zawiera literkę „W” w jej pol-
skim zapisie.

- I wycieczkę, i projekt uwa-
żam za udane. Młodzież musi 
znać historię obu państw, nawet 
wówczas, kiedy historycy nie 
zgadzają się co do interpretacji 
pewnych faktów. Historia obu 
braci pokazuje dziś, że można 
być dobrym Polakiem i dobrym 
obywatelem Litwy i że należy 
stawiać raczej na to, co łączy niż 
na to, dzieli - powiedziała pod-
sumowując projekt wiceprezes 
Beata Pietkiewicz.

Projekt „Śladami braci Naruto-
wiczów w 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Litwę i Polskę” 
został współfinansowany przez Am-
basadę Rzeczypospolitej Polskiej 
w Wilnie.

Śladami braci Narutowiczów

Kim byli Narutowiczowie? Czym się przysłużyli Polsce 
i Litwie? Co powinien o nich wiedzieć każdy Polak i Litwin? 
Te i inne pytania przyświecały organizatorom wrześniowego 
wyjazdu do Olsiad w rejonie płungiańskim, gdzie w II połowie 
XIX wieku urodzili się dwaj bracia - Stanisław Narutowicz, 
sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 roku, 
i Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej.
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W latach 2017-2018 Biuro 
Poszukiwań i Identyfikacji In-
stytutu Pamięci Narodowej 
prowadziło prace poszukiwaw-
cze i ekshumacyjne na terenie 
Wileńszczyzny. W trakcie prac 
w lesie niedaleko Kolonii Mich-
nokiemie ekshumowano szcząt-
ki kaprala Edwarda Buczka ps. 

„Grzybek”. Poległ on w walce 
z oddziałem strzelców górskich 
Wehrmachtu 1 sierpnia 1944 
roku. Według relacji kolegów 
z oddziału, otrzymał śmiertelny 
postrzał w czoło, gdy bronił doj-
ścia zza wysypiska kamieni na 
polu. W trakcie ekshumacji od-
naleziono przy szczątkach woj-
skowego orzełka od czapki z od-
strzelonym skrzydłem. W 2017 
roku prowadzono również po-
szukiwania w Puszczy Rudnic-
kiej nad rzeką Wisińczą, w miej-
scu nazywanym Długą Wyspą. 
Pochowany został podporucz-
nik Wojciech Stypuła ps. „Bar-
tek”, oficer IV batalionu Nowo-
gródzkiego Okręgu AK. Zginął 
22 lipca 1944 roku, zastrzelony 
przez sowietów w Puszczy Rud-
nickiej. Informacje na temat 
śmierci i pochówku poruczni-
ka „Bartka” pochodzą z relacji 
Izabelli Jankowskiej-Stankie-
wicz ps. „Marianna”, która była 
świadkiem śmierci i uczestni-
czyła w pochówku „Bartka”. 
Odnalezione w tym miejscu 

szczątki jednego mężczyzny 
ekshumowano. Zabezpieczono 
materiał kostny do badań DNA. 
Prace w tym miejscu będą kon-
tynuowane. Kolejne szczątki 
odnaleziono niedaleko Ejszy-
szek, przy starej drodze prowa-
dzącej w kierunku grodziska 
Majak. Na podstawie relacji 
i wskazań mieszkanki Ejszy-
szek pani Jadwigi Sieniawskiej 
zlokalizowano miejsce pochów-
ku żołnierzy zamordowanych 
przez NKWD. Zgodnie z relacją, 
we wskazanym miejscu pocho-
wano kilku zabitych żołnierzy. 
Po kilku dniach rodziny zabra-
ły miejscowych i pochowały na 
cmentarzach. W grobie pozo-
stał jeden niezidentyfikowany 
przez bliskich żołnierz. Prze-
prowadzone badania potwier-
dziły relację pani Sieniawskiej. 
We wskazanym miejscu odkry-
to dużą mogiłę, która nosiła 
ślady rozkopywania. W mogile 
znajdowały się szczątki jedne-
go mężczyzny. Ich układ wska-
zywał, że zostały naruszone.

Uroczystości pogrzebowe żołnierzy AK w Ejszyszkach
- Los nie pozwolił, aby wasze 
trumny stanęły w kościele, tak 
jak chciały wasze rodziny, jak 
chcieliście wy, jak chcieliśmy 
my. Czekaliście wiele lat, 
nasłuchując, czy słychać 
buty polskiego wojska, 
idącego po was. Wierzę, 
że nasłuchiwaliście tych 
tarabanów z naszego hymnu 
państwowego. Wierzę, że 
powiedzieliście do siebie: 
„Słuchaj jeno, pono nasi biją 
w tarabany, słuchaj idzie po 
nas Polska”… Jesteśmy… – 
mówił ksiądz Tomasz Trzaska 
podczas mszy świętej z okazji 
pochówku szczątek trzech 
żołnierzy Armii Krajowej, 
odnalezionych na terytorium 
rejonu solecznickiego.
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Uroczystości pogrzebowe żoł-
nierzy AK odbyły się w sobotę, 8 
września w Ejszyszkach. Po Mszy 
Świętej w kościele pw. Wniebo-
wstąpienia Pańskiego nastąpiła 
ceremonia pogrzebowa z asystą 
wojskową. Trumny żołnierzy 
zostały przewiezione na miej-
scowy cmentarz, gdzie zostały 
pochowane na istniejącej tam 
kwaterze wojennej. Uroczystość 
została zorganizowana przez 
Solecznicki Oddział Rejonowy 
Związku Polaków na Litwie i In-
stytut Pamięci Narodowej. Wzię-
li w niej udział mer rejonu solecz-
nickiego, prezes Solecznickiego 
Oddziału Rejonowego Związku 
Polaków na Litwie Zdzisław Pa-
lewicz, ambasador RP na Litwie 
Urszula Doroszewska, poseł na 
Sejm RL Leonard Talmont, poseł 
na Sejm RP Piotr Babiniec, za-
stępca prezesa Instytutu Pamię-
ci Narodowej dr hab. Krzysztof 
Szwagrzyk, dyrektor generalny 
Centrum Badań Genocydu i Re-
zystencji Ludności Litwy Teresa 
Birutė Burauskaitė, przedstawi-
ciel Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, 
reprezentujący szefa rządu RP 
Jan Sroka, kombatanci polscy 
na Litwie, delegacje organizacji 
społecznych z Polski i Litwy, har-
cerze, a także społeczność Ejszy-
szek i rejonu solecznickiego. 

- Dziś czujemy choć odrobinkę 
godności jako współcześni, że 
nam się udało, że Bóg pozwolił, 

żeby tych dla nas zasłużonych 
rodaków godnie pochować. 
Walczyli za największe ide-
ały, wypisane na sztandarach 
– Bóg, Honor, Ojczyzna. Cóż 
może być bardziej wymowne-
go niż symbol śmierci kaprala 
Buczka, na mogile którego wy-
rosło piękne ogromne drzewo, 
stojące w Puszczy Rudnickiej. 
Co więcej, podczas ekshu-
macji znaleziono orzełka od 
czapki z postrzelonym skrzy-
dłem – jak wymowny jest ten 
symbol, który po 74 latach jak 
Feniks z popiołów z tej mogiły 
jest razem z nami – ten symbol 
polskości, symbol Polski, sym-
bol naszego narodu. Jesteśmy 
świadkami tego, co jest w życiu 
najważniejsze – pamięci, którą 
pielęgnujemy, i prawdy, któ-
rą zaświadczamy – powiedział 
podczas uroczystości pogrze-
bowych mer rejonu solecznic-
kiego, prezes Solecznickiego 
Oddziału Rejonowego Związku 
Polaków na Litwie Zdzisław Pa-
lewicz.

W swoim przemówieniu Am-
basador RP na Litwie Urszula 
Doroszewska wyraziła zadowole-
nie, że w poszukiwaniach pomo-
gła strona litewska, dziękowała 
również miejscowej ludności za 
pomoc w poszukiwaniach.

- Jestem przede wszystkim 
dumna z tego, że będziemy mo-
gli z honorami wojskowymi po-

żegnać i pochować ludzi, którzy 
oddali życie za ojczyznę. Których 
nie pochowały ich rodziny, mat-
ki, żony. My teraz występujemy 
w roli tej rodziny – powiedziała 
Ambasador U. Doroszewska. 

O współpracy Polski i Litwy 
w poszukiwaniach miejsc po-
chówku żołnierzy mówiła też 
dyrektor generalny Centrum 
Badań Genocydu i Rezystencji 
Ludności Litwy Teresa Birutė Bu-
rauskaitė. 

- Dużo jeszcze żołnierzy AK i li-
tewskich partyzantów spoczywa 
w nieodpowiednich miejscach. 
Musimy zadbać o ich godny po-
chówek. Dziś spotkaliśmy się tu-
taj, aby oddać hołd trzem odważ-
nym mężczyznom, żołnierzom 
Armii Krajowej, których szczątki 
zostaną godnie pochowane na 
miejscu spoczynku – powiedzia-
ła Teresė Birutė Burauskaitė.

Po przemówieniach trumny 
ze szczątkami żołnierzy zostały 
złożone w grobach, wykonano 
salwę honorową, złożono wieńce 
i zapalono znicze. 

„Jesteśmy świadkami tego, 
co jest w życiu najważniejsze 
– pamięci, którą 
pielęgnujemy, i prawdy, 
którą zaświadczamy”
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Uroczystości rozpoczęły się 
nabożeństwem celebrowa-
nym w podziękowaniu za te-
goroczne plony. Mszy Świętej 
przewodniczył ksiądz dzie-
kan parafii solecznickiej Wa-
cław Wołodkowicz. Liturgię 
Słowa Bożego wygłosił ksiądz 
Mirosław Dowda, który poru-
szył wątek słabości człowieka 
i siłę naszej wiary w dniu co-
dziennym. Podczas tradycyj-
nego ceremoniału rolnicy z 13 
gmin rejonu solecznickiego 
złożyli dziękczynne dary. 

Po nabożeństwie oficjalnego 
otwarcia imprezy dokonał go-
spodarz Dożynek - mer rejonu 
solecznickiego Zdzisław Pale-
wicz, który powitał zaproszo-
nych gości i tłumnie zebra-
nych mieszkańców rejonu, 
jak też podziękował Bogu za 

plony, a rolnikom złożył sło-
wa uznania za ich pracę na roli.

- Każdego roku, spotykając 
jesień w Solecznikach świę-
tujemy dzień dziękczynienia. 
Dziękczynienia dla Boga za 
opiekę, dla rolnika i dla każde-
go mieszkańca za pracę. Dziś 
Soleczniki stają się stolicą go-
ścinności, solidarności, życz-
liwości i radości. Tymbardziej 
docenia się wysiłek i trud rol-
nika w tym roku, trudnym 
pod względem pogody i nie-
najlepszym pod względem 
urodzaju. Niech ten chleb so-
lecznicki, upieczony ze świe-
żego zboża, będzie symbolem 

naszej wspólnoty, naszych 
przyjaciół z zagranicy, na-
szej gościnności, czym teraz 
właśnie chcemy się podzielić 
– powiedział mer rejonu so-
lecznickiego Zdzisław Pale-
wicz, który po zejściu ze sce-
ny podzielił bochen czarnego 
chleba pomiędzy zebranymi.

Do solecznickiej publiczno-
ści zwrócił się też poseł do 
Parlamentu Europejskiego, 
prezes Akcji Wyborczej Pola-
ków na Litwie – Związek Ro-
dzin Chrześcijańskich Wal-
demar Tomaszewski, który 
podkreślił, że praca rolnika 

Znów jesień, znów DożynkiCorocznym zwyczajem, 
16 września br. 
w Solecznikach odbyły 
się Dożynki. Dla 
typowo rolniczego 
rejonu solecznickiego, 
Dożynki są imprezą 
szczególną, pozytywnie 
zaskakującą rozmachem 
organizacyjnym, 
mnóstwem znamienitych 
gości, serdecznością 
gospodarzy 
wystawionych stoisk. 
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wciąż pozostaje podstawą 
egzystencji ludzkiej. 

- Za dary Waszych rąk, za 
owoce Waszej pracy – jakże 
ciężkiej i mozolnej, składam 
Wam słowa najwyższego 
uznania. Dożynki są przede 
wszystkim Waszym świętem, 
z Waszego trudu korzystamy 
wszyscy. Jesteśmy Wam win-
ni wdzięczność i szacunek. 
Dzisiaj mamy okazję podzię-
kować za wysiłek i zaangażo-
wanie, jakie wkładacie w swo-

ją pracę na roli – powiedział 
poseł W. Tomaszewski.
Listy gratulacyjne od Pre-

zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy, pre-
miera RP Mateusza Mora-
wieckiego odczytała Amba-
sador RP w Wilnie Urszula 
Doroszewska.

Okolicznościowe życze-
nia z okazji Świeta Plonów 
dla mieszkańców rejonu so-
lecznickiego nadesłali także 
marszałek Sejmu RP Marek 
Kuchciński, wicemarszałek 

Senatu RP Maria Koc, arcybi-
skup senior archidiecezji kra-
kowskiej kardynał prezbiter 
Stanisław Dziwisz.

Pozdrowienia od premiera 
Litwy Saulisa Skvernialisa 
przekazała doradca ds. sa-
morządowości, polityki re-
gionalnej i społecznej Rugilė 
Andziukevičiūtė-Buzė.

Wśród dostojnych gości Do-
żynek znaleźli się poseł do Par-
lamentu Europejskiego, pre-
zes Akcji Wyborczej Polaków 
na Litwie – Związek Rodzin 
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Chrześcijańskich Waldemar 
Tomaszewski, posłowie na 
Sejm RL Rita Tamašiūnienė, 
Michał Mackiewicz i Czesław 
Olszewski, Ambasador RP 
w Wilnie Urszula Doroszew-
ska, Ambasador USA na Litwie 
Anne Hall, Ambasador Chin 
na Litwie Shen Zhifei, posło-
wie na Sejm RP Iwona Arent 
i Grzegorz Janik, Prezydent 
Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych Tadeusz Adam 
Pilat, mer rejonu birżańskie-
go Valdemaras Valkiūnas, wi-
cemer rejonu trockiego Maria 
Pucz, delegacjie gmin i miast 
partnerskich samorządu re-
jonu solecznickiego z Polski, 
Białorusi i Ukrainy. 

Po ceremoniale dożynko-
wym uczestnicy imprezy mo-
gli podziwiać wystawione sto-
iska, smakować solecznickie 
specjały lub bawić się podczas 
koncertu. Część artystyczną 
dożynek rozpoczęli miejscowi 

artyści - zespół pieśni i tańca 
„Solczanie”, „Łałymka”, „Art 
Of Music”.

Tego dnia nie zabrakło rów-
nież miłego akcentu w po-
staci nagród i odznaczeń. Jak 
i przystało na tego rodza-
ju imprezę najważniejszym 
punktem dożynek było ogło-
szenie wyników konkursu 
„Najlepsze gospodarstwo 
rolne rejonu solecznickie-
go – 2018”. To najważniejsze 
odznaczenie otrzymali Anna 
i Mieczysław Dudzińscy z Daj-
nowy. Młodzi rolnicy prowa-
dzą swoje gospodarstwo od 
2007 roku. Zajmują się głów-
nie uprawą zboża, mają 315 
ha ziemi. Drugie miejsce w tej 
nominacji przyznano Alicji 
i Antoniemu Wojtkiewiczom 
z Małych Solecznik, którzy 
oprócz uprawiania 998 ha 
nadziałów rolnych prowadzą 
hodowlę koni. Józef Okuszka 
z gminy dziewieniskiej, któ-

rego gospodarstwo liczy 369 
ha, uzyskał trzecie miejsce.

Publiczność gorąco także 
oklaskiwała zwycięzców „Naj-
ładniejsza zagroda rejonu so-
lecznickiego” w kategoriach 
zagród wiejskich i miejskich 
oraz „Najładniejszy wieniec 
dożynkowy”. Najładniejszy 
wieniec został upleciony 
w Solecznikach. Drugie miej-
sce zdobył wieniec z Ejszy-
szek, trzecie – z Białej Waki. 
Zwycięzcy konkursów zosta-
li uhonorowani dyplomami 
i prezentami ufundowanymi 
przez samorząd rejonu so-
lecznickiego.

Na tegorocznych Dożynkach 
nie zabrakło gwiazd – publicz-
ność bawił legendarny litew-
ski zespół „Rondo”, przedsta-
wiciele polskiego folku, popu 
i rocka w jednym – zespół 
„Brathanki” oraz energiczne 
„Biełyje Rosy” z Białorusi.

IRENA KOŁOSOWSKA

Delegację naszego rejonu na 
Dożynkach prezentowali rol-
nicy Joanna i Tadeusz Rudzi-
sowie oraz Stanisław i Anna 
Wiencusowie.

Na Dożynki do Spały rolni-
cy zawieźli wieniec dożynko-
wy, a dla Prezydenta Andrze-
ja Dudy przekazali litewski 
czarny chleb.

Po raz pierwszy przedsta-
wiciele samorządów rejonu 
wileńskiego i solecznickiego 
wzięli udział w Dożynkach 
w Spale w 2016 roku. Wileń-
szczyznę reprezentowali wte-
dy delegacja przedstawicieli 
z rejonu solecznickiego na 

czele z wicemer Jadwigą Sinkiewicz i z rejonu wileńskiego na 
czele z mer Marią Rekść.

Rejon solecznicki na Dożynkach 
Prezydenckich w Polsce

15 września br. 
przedstawiciele 
samorządu rejonu 
solecznickiego 
mieli zaszczyt wziąć 
udział w Dożynkach 
Prezydenckich w Polsce. 
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- Oświata jest największą, naj-
lepszą i najskuteczniejszą inwe-
stycją, dlatego samorząd rejonu 
solecznickiego dokłada wielu 
starań, aby nauczanie w naszych 
szkołach było jakościowe. Stara-
my się o wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną, polepszamy wa-
runki nauki i nauczania poprzez 
renowację budynków placówek 
oświatowych i wyposażenie 

szkół w nowoczesne materiały 
edukacyjne, bo dobra szkoła, to 
dobra przyszłość kraju. Życzę 
wszystkim, aby nowy rok szkol-
ny przyniósł wiele sukcesów 
oraz spełnienie wszelkich za-
mierzeń. Dobrego nowego roku 
szkolnego! – powiedział mer re-
jonu Zdzisław Palewicz podczas 
apelu w Gimnazjum w Ejszysz-
kach.

W szkołach zabrzmiał dzwonek szkolny 

W placówkach oświatowych 
rejonu solecznickiego 
startował nowy rok szkolny. 
3 września pierwszy 
dzwonek zaprosił do szkół 
3400 uczniów, ich rodziców 
i pedagogów. 256 uczniów 
po raz pierwszy przekroczyło 
próg szkoły. 174 pierwszaków 
będzie zdobywało wiedzę 
w placówkach z polskim 
językiem nauczania, 66 
z litewskim językiem 
nauczania, 16 – z rosyjskim. 
Ich młodszych przyjaciół 
„zerowiczów” w tym roku 
liczymy 383.

Pierwszego dnia ucznio-
wie Gimnazjum im. Anny 
Krepsztul w Butrymańcach 
i III LO zwiedzili Łomżę – 
Klasztor Kapucynów, Kate-
drę św. Michała Archanioła. 
Uczestnicy projektu podzi-
wiali piękne kamienice Stare-
go Rynku, Ratusz, ulice Farną 
i Sienkiewicza, a uczniowie 
z III LO ciekawie i dostępnie 
opowiedzieli o bohaterach 
Łomży i ważnych wydarze-
niach, które toczyły się na 
terenach ówczesnej Łomży. 
Obiekt, który tak samo mile 
się wspomina, to ławeczka 
Hanki Bielickiej.

Następnego dnia uczestnicy 
projektu mieli ciekawy wy-

kład pt. „Łomża w dokumen-
tach”. Po wykładzie wszyscy 
udali się do Drozdowa, gdzie 
wysłuchali wykładu o boha-
terach Ziemi Łomżyńskiej, 
zwiedzili Łomżyński Park Kra-
jobrazowy Doliny Narwi, a po 
wycieczce wrażeniami dzieli-
li się przy wspólnym ognisku 

integracyjnym. Tego samego 
dnia czekały nas niesamowi-
te zajęcia – ankieta uliczna, 
która miała na celu wyjaśnić 
i ocenić wiedzę mieszkańców 
Łomży o bohaterach miasta, 
niepodległości Polski i waż-
nych dziejach historycznych. 
Następnie czekała gra miej-

,,Razem dla Edukacji” -
 ,,Młodzież dla Niepodległej”

W dniach 11 – 14 września br. został zrealizowany pierwszy 
etap projektu “Razem dla Edukacji” pt. “Młodzież dla 
Niepodległej”. Projekt jest oparty na współpracy szkół 
partnerskich Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach 
oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu 
Łomżyńskiego AK w Łomży. W 2018 r. celem projektu jest 
umożliwienie młodzieży poznania lokalnych bohaterów 
walczących o niepodległość w Polsce i na Litwie, historii 
regionów, miejsc ważnych dla środowiska lokalnego i kraju. 
W 2019 roku młodzież z Polski i Litwy będzie się zastanawiała 
nad tym, jak młodzi będą mogli dbać o niepodległość, co 
powinni robić, by nie dopuścić do jej utraty.
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ska „Tajemnice łomżyńskiego 
grodu”.

13 września uczniowie zwiedzi-
li wystawę w Muzeum Północno 
Mazowieckim w Łomży „Łomża 
dawniej i dziś”. Wiele ciepłych 
i miłych wrażeń przyniosła wy-
cieczka do Skansenu Kurpiow-
skiego w Nowogrodzie. Perłą 
pobytu w Łomży stał się wyjazd 
do Białegostoku, gdzie młodzież 
miała możliwość zwiedzić Mu-
zeum Historii Medycyny i Far-
macji Pałacu Branickich oraz 
sztukę „Doktor Żywago” w Ope-
rze i Filharmonii Podlaskiej.

Ostatniego dnia odbyło się pod-
sumowanie pobytu w Łomży 
i zakończenie pierwszego etapu 

projektu “Razem dla Edukacji” 
- “Młodzież dla niepodległej”. 
Moment rozstania był ciężki, na 
oczach były widoczne łzy, lecz 
uczniów pocieszało to, że za mie-
siąc znów będzie możliwość spo-

Projekt jest finansowany ze środ-
ków Stowarzyszenia “Wspólnota 
Polska” Oddział w Łomży.

KATARZYNA SOKOŁOWSKA

Artystyczną część programu 
poprzedziła msza święta, 
celebrowana przez księ-
dza proboszcza parafii ja-
szuńskiej Tadeusza Alek-
sandrowicza w intencji 
mieszkańców i gości Ja-
szun.

W modlitwie i imprezie 
wzięli udział mer rejonu 
solecznickiego Zdzisław 
Palewicz, wicemer rejo-
nu Jadwiga Sinkiewicz, 
dyrektor administracji 
samorządu rejonu solecz-
nickiego Józef Rybak, sta-
rosta gminy jaszuńskiej 
Zdzisław Mażejko, była długo-
letnia starosta gminy Zofia Gria-
znowa.

- Spotykamy się w wyjątkowym 
miejscu, jakim jest pałac Baliń-
skich. Dwa razy do roku, gospo-
darze tego pałacu Jan Śniadecki 
i Michał Baliński zapraszają nas 
do Jaszun – jest to na Jana i na 
Michała. W tym roku obchodzi-
my 190. rocznicę budowy pa-
łacu i 616. rocznicę pierwszej 
wzmianki o Jaszunach. Dlaczego 

o tym mówię? Otóż w tym długim 

łańcuchu ludzkich istnień my 
także stanowimy pewne ogniwo. 
Ludzie przychodzą i odchodzą, 
jednak każdy zostawia w tym 
łańcuchu ślad, ślad na rzecz roz-
woju tej miejscowości, okolic. 
Dlatego dziś życzę sobie i wam, 
żebyśmy wszyscy razem tworzy-
li silną wspólnotę, darzyli siebie 
szacunkiem, pomagalibyśmy 
sobie nawzajem. Dziękuję także 
wam za dotychczasową pracę 
i wsparcie poczynań samorządu 

– powiedział mer rejonu solecz-
nickiego Zdzisław Palewicz.

W swoim przemówieniu mer 
rejonu przytoczył kilka faktów, 
stanowiących dostojny wkład 
na rzecz rozwoju Jaszun – to 
i zakończenie ostatniego etapu 
renowacji pałacu, zaasfaltowa-
nie ulicy Nowej, budowa mostu 
na ulicy Śniadeckiego. Słowa 
uznania mer skierował także do 

długoletniej starosty 
gminy Zofii Griazno-
wej, a także przedsta-
wił nowo mianowane-
go starostę Zdzisława 
Mażejkę.

- Chciałbym wszyst-
kim bardzo serdecznie 
podziękować za miłe 
przyjęcie do wspólno-
ty jaszuńskiej. Posta-
ram się dostojnie peł-
nić przydzielone mi 
funkcje, liczę także na 
współpracę sołtysów 
i wszystkich mieszkań-

ców gminy – powiedział starosta 
Zdzisław Mażejko.

Koncertową część imprezy sta-
nowiły występy talentów Ziemi 
Jaszuńskiej – uczniów Gimna-
zjum im. M. Balińskiego, Gim-
nazjum „Aušros” i Szkoły Pod-
stawowej, wychowanków Żłobka 
– Przedszkola i Szkoły Muzycz-
nej, a także zespołu pieśni i tań-
ca „Znad Mereczanki”.

A w Jaszunach Spotkania 
u Balińskich…
Tradycyjnie początek jesieni w Jaszunach jest odznaczony 
Spotkaniami u Balińskich – taką nazwę kilka lat temu nadano 
obchodzonym tu Dniom Gminy. Ten rok nie był wyjątkiem. 
Impreza z udziałem władz rejonu i społeczności gminy 
jaszuńskiej miała miejsce 29 września.

IRENA KOŁOSOWSKA
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Walczący anioł
Kim jest św. Michał Archanioł 

w tradycji Kościoła i jaka rola mu 
przypadła w ratowaniu dusz? 
Imię Michał w języku hebrajskim 
oznacza „Któż jak Bóg?”. Zgod-
nie z tradycją, kiedy Lucyfer 
i część aniołów zbuntowali się 
przeciwko Stwórcy, on pierwszy 
miał zgromić ich tymi słowami 
i wypowiedzieć im wojnę. Pismo 
Święte o Archaniele wspomina 
5 razy. Jest jedynym wspomnia-
nym Archaniołem. Tradycyjnie 
jednak przyjmuje się, że istnieje 
siedmiu archaniołów. W Księ-
dze Tobiasza występuje również 
Rafał, który mówi mu, że jest 
jednym z siedmiu, którzy stoją 
przed tronem Boskim. Bez zwąt-
pienia tych siedmiu ma inną 
pozycję niż aniołowie, dlatego 
uważani są za ich zwierzchni-

ków - archaniołów.  Należy jed-
nak pamiętać, że ani Rafał, ani 
Gabriel, nie są w Biblii nazwani 
archaniołami, tylko ten jeden - 
Michał.

Kult św. Michała istnieje nie-
przerwanie od początków chrze-
ścijaństwa. Sam Archanioł 
przedstawiany jest jako piękny 
młodzieniec z mieczem w dłoni 
w tunice i paliuszu lub w sza-
cie władcy oraz jako wojownik 
w zbroi, często z wagą w ręku do 
odmierzania dobrych uczynków. 
U jego stóp korzy się i uwija dia-
beł w postaci smoka. W odróż-
nieniu od innych duchów nie-
biańskich, które są uosobieniem 
łagodności, Archanioł jest anio-
łem walczącym, często ilustro-
wanym w zbroi i mieczem. 

Przez pisarzy kościelnych na-
zwany jest księciem aniołów, 
archaniołem, któremu Bóg po-
wierza szczególne zadania. Jest 
patronem wielu państw, w tym 
Anglii, Austrii, Francji, Hiszpa-
nii, Niemiec, Węgier; ponadto 
także mierniczych, radiologów, 
rytowników, szermierzy, szlifie-
rzy, złotników, żołnierzy. Przy-
zywany jest także jako opiekun 
dobrej śmierci.

Cztery objawienia Michała 
Archanioła 

Najsłynniejszym miejscem kul-
tu św. Michała Archanioła jest 
Góra Gargano. Na jej szczycie 
wznosi się niezwykła i jedyna 
w swoim rodzaju, licząca pięt-
naście wieków Bazylika. Jest to 
Sanktuarium św. Michała Ar-

chanioła, które swą osobliwość 
zawdzięcza temu, iż jest to je-
dyna świątynia poświęcona nie 
ręką ludzką, lecz przez samego 
posłańca Boga - św. Michała Ar-
chanioła. O starożytności tego 
miejsca świadczą dwa listy pa-
pieża Gelazego I z 493/494 roku, 
w których jest wzmianka o świę-
tym miejscu, oraz Liber de appa-
ritionesanctiMichaelis in Monte 
Gargano, tekst hagiograficzny 
z VIII wieku, przedstawiający 
cudowne wydarzenia, które dały 
początek kultowi św. Michała Ar-
chanioła na Górze Gargano. 

Według tradycji pierwsze ob-
jawienie nastąpiło w roku 490, 
kiedy bogatemu włościaninowi 
zagubił się najpiękniejszy w sta-
dzie byk. Po usilnych poszuki-
waniach właściciel znalazł go 
klęczącego u wejścia do groty. 
Zamiast się ucieszyć, włościanin 
bardzo się rozgniewał i wypuścił 
w byka strzałę, która dziwnym 
trafem zawróciła i zraniła same-
go włościanina. O tym niezwy-
kłym wydarzeniu włościanin 
natychmiast powiadomił miej-
scowego biskupa, który zarządził 
trzy dni modlitwy i pokuty. Tego 
samego wieczoru biskupowi 
ukazał się św. Michał Archanioł, 
polecając mu poświęcić tę gro-
tę dla kultu chrześcijańskiego, 
bo modlitwy tu zanoszone będą 
wysłuchane, a ludzkie grzechy 
przebaczone. Ponieważ mało do-
stępna góra była także miejscem 
kultów pogańskich biskup długo 
się wahał, by wykonać to polece-
nie. Drugie objawienie Archanio-
ła datuje sięna rok 492, jednak 

Święty Michał Archanioł - Książę Aniołów

Zgodnie z danymi nazwę kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła 
na Litwie nosi 36świątyń. Dwie z nich znajdują się w rejonie solecznickim: 
w Taboryszkach i Butrymańcach. Kościół pod wezwaniem św. Michała 
Archanioła w Taboryszkach, uznawany za najstarszy kościół w rejonie, 
zbudowany został w 1770 roku. Ufundował go Michał Skarbek-Ważyński. 
Zgodnie z tradycją kościół został nazwany imieniem patrona fundatora. Kościół 
zaś w Butrymańcach zbudowano 29 lat później - w 1799 roku. Jego fundatorem 
byłbaron Jan Szrotter, kapitan wojsk pruskich. W lewej nawie kościoła znajduje 
się więc obraz św. Jana Chrzciciela, patrona fundatora, w centrum zaś obraz 
św. Michała Archanioła. W obu parafiach 29 września odbywa się uroczyste 
wspomnienie tego posłannika Bożego, czyli tzw. odpusty.
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tkać się, ale już na Litwie.

okolic Apulii przykrywały skrzy-
dła orłów, których całe mnó-
stwo przelatywało nad głowami 
uczestników procesji. Wszystko 
to miało miejsce w dniu 29 wrze-
śnia.

Ostatnie, czwarte objawienie 
Archanioła miało miejsce w roku 
1656, kiedy szalała dżuma. Mia-
stu znów groziło niebezpieczeń-
stwo, więc miejscowy biskup 
AlfonsoPuccinelli zwrócił się do 
patrona - św. Michała. W ręce 
figury Archanioła włożył mo-
dlitwę z intencjami wszystkich 
mieszkańców. Św. Michał ukazał 
mu się w olśniewającym blasku, 
polecił poświęcić kamyki pocho-
dzące z groty i wydrążyć na nich 
inicjały M.A. Ktokolwiek będzie 
miał taki kamień i otoczy go 
czcią, będzie uchroniony od cho-
roby. Tak też uczyniono. Zgodnie 
z obietnicą Św. Michał uratował 
miasto od dżumy i uwolnił od 
zarazy wszystkich posiadających 
kamień. Na pamiątkę tego cudu 
biskup zarządził wzniesienie 
pomnika ku czci Archanioła na-
przeciwko pałacu biskupiego 

wraz z napisem dziękczynnym, 
który widnieje do dziś. 

Niebiańska Bazylika dzisiaj 

Sanktuarium św. Michała Ar-
chanioła od wieków jest miej-
scem licznych pielgrzymek 
i miejscem modlitwy. To świę-
te miejsce odwiedzali nie tylko 
papieże Kościoła Rzymsko - Ka-
tolickiego, ale też liczni władcy 
jak czasów zmierzchłych, tak 
i teraźniejszych.Od 1996 roku 
sanktuarium opiekują się pol-
scy księża ze zgromadzenia św. 
Michała Archanioła, potocznie 
zwani michalitami.W 2011 roku 
sanktuarium św. Michała Archa-
nioła w Monte Sant’Angelo zo-
stało wpisane na listę jako jedno 
z siedmiu miejsc składających 
się na obiekt z listy Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.

BEATA PIETKIEWICZ

Źrodła: Jan Bogacki „Przewodnik po 
sanktuarium św. Michała na Górze 

Gargano”, 2018, VIII wyd, michalarch-
aniol.com, bezale.pl
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według dzisiejszych history-
ków miało ono miejsce w latach 
w II połowie VII wieku, kiedy to 
przegrywający wojnę z Grekami 
mieszkańcy Sipontu, portu po-
łożonego nieopodal, zwrócili się 
z modlitwą o pomoc do walczące-
go anioła. Św. Michał  Archanio-
łukazał się wówczas biskupowi 
św. Wawrzyńcowi, przepowiada-
jąc szybkie zwycięstwo. Tak rów-
nież się wkrótce stało. 

Trzecie objawienie zgodnie 
z tradycją miało miejsce w roku 
493. Św. Wawrzyniec w podzięce 
za triumf postanowił wykonać 
polecenie Archanioła i poświę-
cić grotę. Jednak Archanioł uka-
zał mu się i przekazał, że sam 
osobiście poświęcił grotę. Św. 
Wawrzyniec wraz z innymi bi-
skupami i ludnością miasteczka 
Siponto udał się w procesji do 
groty, gdzie w jej wnętrzu zna-
lazł kamienny ołtarz, przykryty 
szkarłatnym suknem i nad nim 
krzyż. Według legendy św. Mi-
chał Archanioł pozostawił na 
kamieniu odcisk stopy dziecka. 
Mówi się, że podczas procesji do 
świętego miejsca palące słońce 


