
 Na początku jesieni bieżącego roku, od 4 do 9 października w ramach projektu „Olecko-
Butrymańce. W poszukiwaniu wspólnej historii, pasji i przyjaźni” odbyliśmy podróż po rejonie 
Solecznickim na Litwie. Naszą piętnastoosobową grupą opiekowały się panie: Katarzyna Kaczor i 
Honorata Szwajda. Zakwaterowano nas w bursie szkolnej w pobliskich Małych Solecznikach. Celem 
wyjazdu było m.in. poznanie historii rejonu Solecznickiego zamieszkałego głównie przez Polaków. 
W niedużej miejscowości Butrymańce znajduje się Szkoła Średnia im. Anny Krepsztul - nasz partner 
w projekcie. 

Podczas pobytu na Litwie zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc. We wtorek, 5 października 
wybraliśmy się do Druskiennik. Byli z nami uczniowie z partnerskiej szkoły oraz nauczyciele – Panie 
Raisa Nowicka i Irena Pietuchowa. Byliśmy m.in. w muzeum Cziurlonisa, oryginalnego kompozytora 
i malarza, który mieszkał w malowniczych Druskiennikach. Miło spędziliśmy czas w gospodarstwie 
artystów, gdzie każdy z nas zamienił się w rzeźbiarza. Nasze „słone” rzeźby przywieźliśmy do Olecka, 
aby pochwalić się kolegom. Wszechstronny artysta, który prowadził lekcje robienia rzeźby z soli, 
pozwolił także wypróbować skonstruowany przez siebie wehikuł. Jednak największą atrakcją 
Druskiennik było dla nas popołudnie spędzone w Aquaparku. Korzystaliśmy z basenu, ogromnych 
zjeżdżalni, sauny, jacuzzi. Wodnym szaleństwom nie było końca. 
 Następny dzień, 6 października spędziliśmy w Butrymańcach w szkole polskiej. Zaskoczyła 
nas ogromna rozpiętość wiekowa uczniów, którzy kształcą się od pierwszej do dwunastej klasy w 
jednej placówce. Mimo tego wszyscy uczniowie świetnie ze sobą współpracują, uzupełniają się. 
Zaprzyjaźniliśmy się z Justyną i Anią, dziewczynami które oprowadziły nas po dużym, 
wyremontowanym, kolorowym gmachu szkoły. Rozmawialiśmy o różnicach i podobieństwach między 
szkolnictwem polskim i litewskim. Okazało się, że nasze nowe koleżanki wybierają się na studia do 
Polski. Razem pracowaliśmy nad stroną internetową projektu. 
  

Czwartek, 7 października poświęcony został na zwiedzanie rejonu Solecznickiego. Znów 
towarzyszyli nam koledzy z Butrymańców oraz opiekunowie: pani Elwira Babul i pan Aleksander 
Szeupajew, który okazał się wspaniałym przewodnikiem. Obowiązkowym punktem wycieczki było 
muzeum Anny Krepsztul w Taboryszkach. Malarka ta jest patronką szkoły w Butrymańcach. Siostra 
niedawno zmarłej artystki opowiedział nam wzruszającą historię trudnego a zarazem fascynującego 
życia ludowej malarki. Byliśmy też w muzeum etnograficznym szkoły w Turgielach, gdzie oprócz 
ciekawych eksponatów zapoznaliśmy się z historią patrona szkoły Pawła Ksawerego Brzostowskiego 
oraz Republiki Pawłowskiej. Zimny dzień zniechęcił nas trochę do zwiedzania Dziewieniszek, jednak 
pan Szeupajew, z zawodu historyk, nie dał za wygraną. Pokazał nam XVIII wieczny kościół 
klasycystyczny i interesująco opowiedział o zabytkowym układzie urbanistycznym miasteczka. W 
XVII wiecznym klasztorze franciszkanów w Narwieliszkach zasiedliśmy przy ogromnym stole by 
wysłuchać opowieści o jego dawnych mieszkańcach i dzwonnicy. Budynek dawnego klasztoru 
położony jest na wzgórzu, w pobliżu białoruskiej granicy. Każdego lata odbywają się tam Rockowe 
Festiwale. My na koncert nie trafiliśmy, ale za to w podziemiach klasztoru mieliśmy okazję 
konsumować smaczne kibiny – pieczone pierogi z mięsem, których próżno szukać w Polsce. 
  

Szkoła Średnia im. Anny Krepsztul w Butrymańcach istnieje od wieku. Byliśmy zaszczyceni 
możliwością uczestnictwa w obchodach 100-lecia szkoły. Na uroczystość przybyło mnóstwo 
znakomitych gości z gratulacjami i prezentami. Absolwentom, którzy dziś w dojrzałym wieku ze 
wzruszenia kręciły się łzy w oczach. Bo ta szkoła przetrwała bardzo trudne czasy. Dziś oprócz tego, że 
jest placówką edukacyjną, jest przede wszystkim ośrodkiem kultury polskiej na Litwie. 
  

Żal było wyjeżdżać z Buytrymańców, gdzie tak ciepło nas goszczono. Gorycz rozstania osładza 
wiadomość, że nasi przyjaciele odwiedzą nas w styczniu. Wtedy my zapoznamy ich z naszą szkołą i 
historią Olecka. Już nie możemy doczekać się spotkania. 
 
 

  Uczniowie ZST w Olecku 


