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Okładka: Irena Kołosowska

25 lat temu wielu z nas było Wwiad-
kami oraz aktywnymi uczestnikami 
odrodzenia narodowego. Był to okres 
niezwykle trudny, nieraz naznaczony 
przeWladowaniem ze strony ówcze-
snych rejonowych władz partyjnych 
oraz piCtrz>cymi siC trudnoWciami w 
wielu sferach. W 1988 roku, kiedy po-
wstał ruch narodowoWciowy, byliWmy 
w opozycji do władz i ustroju, które 
nie rozumiały ani aspiracji, ani potrzeb 
narodowoWciowych nie tylko Polaków, 
ale tec Litwinów i innych narodowoWci.

O tym, ce potrzeby te istniały, 
Wwiadczyło ogromne poruszenie spo-
łeczeMstwa po zjeadzie załocycielskim 
Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalne-
go, które za poWrednictwem prawdziwie 
oddanych polskoWci społeczników za-
taczało coraz wiCksze krCgi. Nikt siC 
wówczas nie zastanawiał na tym, ce za 

25 lat ruch narodowy przekształci siC w 
prawowit> władzC na WileMszczyanie, 
która zagwarantuje to, o co tak bardzo 
walczono: szkolnictwo polskie, roz-
wój kultury, zachowanie dziedzictwa 
narodowego.

Niniejszy jubileusz jest refl eksj> 
nad minionym czasem i zarazem za-
stanowieniem siC, dok>d dalej mamy 
zmierzać. Wiele siC nam udało, ale dziW 
musimy powrócić do korzeni powstania 
organizacji społecznej, do korzeni swo-
ich przodków, by umocnić i utrwalić to, 
co siC nam udało osi>gn>ć. Do tego po-
trzebna jest aktywizacja cycia społecz-
nego i politycznego, która w naszych 
warunkach jest zadaniem nieustaj>cym.

Zastanawiaj>c siC nad istot> jubile-
uszu organizacji oraz podkreWlaj>c suk-
cesy, trzeba tec spojrzeć na siebie samo-
krytycznie.  Na pewno nie wszystko zro-

biliWmy.  PolskoWć zaczyna siC od kacdego 
z nas, od dobrego gospodarza, od dobrej 
atmosfery w domu, od pielCgnowania 
tradycji i od brzmienia polskiego słowa 
w rodzinie. Musimy docenić j> i iWć z ni> 
przez cycie Wwiadomie, gdyc czasem nie 
widzimy i nie doceniamy tego, co mamy, 
uwacaj>c to za naturalne.

Ksi>dz Jan Twardowski napisał: 
„Bóg nie liczy czasu, tylko go wacy. 
Jedna chwila czy godzina jest inna od 
drugiej. Pierwsza – ciCcka i wartoWcio-
wa, a druga – nie”. 

Chciałbym bardzo podziCkować za 
wszystkie wartoWciowe chwile, które w 
ci>gu tych 25 lat razem przecywaliWmy 
i wyrazić nadziejC, ce i nastCpne warte 
bCd> kolejnych piCknych jubileuszy.

Zdzisław Palewicz
Prezes Solecznickiego 

Oddziału Rejonowego ZPL
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25 lat jest dla człowieka juM doro-
słym wiekiem. Solecznicki Oddział 
Rejonowy Związku Polaków na Li-
twie moMe tak powiedzieć o sobie?

Porównanie z człowiekiem ma tu-
taj pewne podłoce fi lozofi czne. 25 lat 
dla człowieka to jest niemało – trzecia 
czCWć cycia, a jednak to okres w któ-
rym człowiek kształtuje siC. Przez 25 
lat człowiek ci>gle siC uczy i przy do-
brych układach zdobywa studia, zawód 
i przystCpuje do aktywnej działalnoWci 
zawodowej i społecznej. W zwi>zku 
z tym, ce cycie człowieka trwa tyle, 
ile Bóg przeznaczy, czyli w zasadzie 
nie ac tak długo. Organizacja  ma to 
do siebie, ce teoretycznie ona moce 
być wieczna, dlatego 25 lat, jeceli po-
równać z człowiekiem to moce duco, 
natomiast w porównaniu z perspektyw> 
czasow> jest nie duco. Ale tych 25 lat 
bardzo siC rócni od 25 lat człowieka, 
bowiem organizacja nie ma kiedy siC 
uczyć, poniewac samo cycie jej uczy. 
Organizacja siC tworzy nie dla dekora-
cji a dla działalnoWci i realizacji celów 
i zadaM, które stawiaj> jej członkowie 
w swoich programowych załoceniach i 
których ł>czy wspólna idea i poczucie 
wspólnoty. 

Tych 25 lat Zwi>zku Polaków na 
Litwie było okresem niezwykle in-
teresuj>cym –  to była nauka funk-
cjonowania organizacji, działalnoWć 
ludzi poł>czonych ide> odrodzenia, 
utrwalenia polskoWci na ziemi, na któ-
rej oni mieszkaj>. W naszej sytuacji 
na Ziemi Solecznickiej. Zgadzam siC, 
ce za nami niemały okres czasu i po-
równuj>c do cycia człowieka wiedzieć 
trzeba, ce kacdy dzieM jest wacny i nie 
trzeba odkładać wiele spraw na jutro, 
a zrobić dzisiaj. Czas szybko upływa, 
a wyzwaM i zadaM jest duco i dlatego 
nalecy działać ze WwiadomoWci>, ce 
czas upływa szybko. 

Jakie cele i zadania pozostały nie-
zmienne od początku organizacji, a 
jakie postawiła przed nią zmienna 

Związek Polaków 
na Litwie tworzą ludzie
ROZMOWA Z ZDZISŁAWEM PALEWICZEM, PREZESEM ZWIĄZKU 
POLAKÓW NA LITWIE ODDZIAŁU REJONU SOLECZNICKIEGO

rzeczywistoAć Mycia społecznego 
w kraju?

Te zadania s> dokładnie okreWlone 
w naszych programowych dokumen-
tach i jednoczeWnie tych obrazowych 
prawdach Polaków, które przyjCliWmy 
na I zjeadzie ZPL – jesteWmy Polakami, 
ziemia ojców nasz> ziemi>, wiara ojców 
naszych jest wiar> naszych dzieci, co 
dzieM Polak narodowi słucy, Polska – 
Macierz>, Litwa – Ojczyzn>. Czyli pod-
stawowym załoceniem jest utrwalanie 
tocsamoWci i WwiadomoWci narodowej. 
Za 25 lat to na pewno siC zmieniało. 

W okresie, kiedy powstał ZPL, 
była mowa o odrodzeniu polskoWci i 
tocsamoWci narodowej. Nie mieliWmy 
wówczas własnych struktur, była inna 
sytuacja polityczna w kraju. KiedyW 
musieliWmy walczyć o powstanie 
polskich przedszkoli, WwiCtowanie 
polskich Wwi>t narodowych i kultu-
ralnych, wielu innych rzeczy, które 
dzisiaj mamy i do których zd>cyliWmy 
siC przyzwyczaić. To był okres odro-
dzeniowy.

Dzisiaj musimy to wzmacniać, 
rozwijać, a jednoczeWnie musimy siC 
bronić. Bronić swoich obywatelskich 
praw, zagwarantować to ustawowo tak 
jak to powinno być w demokratycznym 
wolnym paMstwie. beby było prawo, 
którego, niestety, nie ma. Mam na myWli 
UstawC o mniejszoWciach narodowych. 
A wiCc to s> juc zadania z najwycszej 
półki, polegaj>ce na tym, ceby zacho-
wać tocsamoWć narodow>. I jeszcze, 
ceby paMstwo o to równiec zadbało 
poprzez konkretne ustawy i faktyczne 
wsparcie mniejszoWci narodowych. Tak, 
aby była gwarancja godnego cycia w 
kraju gdzie stanowisz mniejszoWć. 
Co nadal pozostaje największą tro-
ską Waszej organizacji społecznej? 

Przede wszystkim musimy wzmac-
niać nasz> bazC organizacyjn>. Mam na 
myWli wszystkie struktury organizacyj-
ne – liczbC członków, nowe siedziby 
kół w terenie. Jest to bardzo wacna 
sprawa i bCdziemy w tym kierunku 

nadal pracować, bo bez dobrze zorga-
nizowanej struktury trudno prowadzić 
aktywn> i skuteczn> działalnoWć. 

Druga sprawa – to praca społeczno-
-polityczna, która jest ci>gle aktualna. 
Praca polega na tym, ce to co deklaru-
jemy – to wykonujemy, co planujemy 
– osi>gamy. Chodzi tu o aktywny udział 
w wyborach, wiecach i rócnorodnych 
akcjach słuc>cych umocnieniu tocsa-
moWci narodowej, obronie i realizacji 
naszych praw. 

Niezmiernie wacn> spraw> jest ak-
tywnoWć obywatelska. Mocna narzekać, 
szukać winnych. Przeciec od nas samych 
bardzo duco zalecy, od naszej społeczno-
Wci. Musimy nie tylko mówić, ale i robić. 

Nowe czasy stwarzaj> nowe mocli-
woWci do samorealizacji, działaj>c cho-
ciacby w programach europejskich i 
poprzez pozyskanie europejskiej pomo-
cy fi nansowej. Trzeba polepszać swój 
byt, uaktywniać swoj> działalnoWć i nie 
czekać, ce ktoW przyjdzie z pomoc>. 
Niestety, panuje taka mentalnoWć, ce 
musz> dać, pomóc. To jest myWlenie 
zaWciankowe. Trzeba myWleć inaczej: co 
mogC zrobić dla siebie i swojej społecz-
noWci? Taka postawa nazywa siC aktyw-
noWci> obywatelsk>, której u nas czC-
sto brakuje. To moce być aktywnoWć i 
biznesowa, i kulturalna, i młodziecowa 
i sportowa. Zaktywizowanie społeczno-
Wci do aktywnej postawy obywatelskiej 
jest jednym z najwacniejszych zadaM. 

Jednym z głównych zadaM jest 
szkolnictwo. Jest to temat rzeka, ale 
musimy go nie tylko zachować, ale i 
podnieWć na nowy wycszy poziom. Za-
chodz> nowe zmiany, tworz> siC nowe 
realia i szkoła polska musi być przede 
wszystkim atrakcyjna i o wysokim po-
ziomie kształcenia. Nalecy kłaWć mocny 
akcent na jakoWć nauczania. Walcz>c o 
odpowiednie dla nas prawa oWwiatowe 
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nie mocemy zapominać o jakoWci na-
uczania, która zalecy od pracy nauczy-
ciela, staraM ucznia i od współpracy 
nauczyciela z rodzicami. 

Na porz>dku dziennym zostaje takce 
praca nad zachowaniem miejsc pamiCci 
narodowej, Wladów polskoWci na Ziemi 
Solecznickiej. W tej dziedzinie wiele 
udało siC zrobić, poczynaj>c od mogił 
cołnierzy Armii Krajowej na innych 
historycznych pami>tkach koMcz>c. W 
tym zakresie notujemy postCpy: ratuje-
my zabytki historyczne takie jak pałac 
BaliMskich w Jaszunach, czy RepublikC 
Pawłowsk>, przystosowuj>c je do celów 
edukacyjnych i turystycznych. 

Jaki jest obecnie stan posiadania 
ZPL w rejonie solecznickim?

WszCdzie najwacniejsz> spraw> s> 
ludzie. WłaWnie człowiek jest najwac-
niejsz> inwestycj> i dorobkiem kacdej 
organizacji społecznej. Stan posiadania 
rejonowego ZPLu to – ludzie. Moce 
nasza organizacja i nie jest tak liczna, 
ale zrzesza ludzi poł>czonych wspóln> 
ide> i wartoWciami. 1300 ludzi – nie-
zmiernie ideowych, którzy nie szukaj> 
jakichW korzyWci dla siebie, ale kacdy 
według swoich mocliwoWci chce pra-
cować na rzecz polskoWci. W kacdym 
z 48 kół rejonowego ZPL organizowa-
ne s> spotkania Wwi>teczne, imprezy 
kulturalne, zawody sportowe. Jednym 
słowem, koła aktywnie uczestnicz> w 
cyciu społecznym i politycznym.

Ponadto wzmocniliWmy nasz> bazC 
materialn> tworz>c siedziby dla kół te-
renowych. PracC w tym kierunku bC-
dziemy kontynuować i w przyszłoWci. 

Specyfiką rejonu solecznickiego 
jest przynaleMnoAć 80 proc. miesz-
kańców do polskiej narodowoAci. 
Jaki to ma wpływ na działalnoAć 
organizacji? To ułatwia, czy utrud-
nia pracę?

OczywiWcie, ce nie ułatwia. Na 
tym właWnie polega fi lozofi a, ce de-
klarować jest łatwiej, niceli spełniać 
deklaracje. Mocna ułocyć listC zadaM 
i ubiegać siC o ich realizacjC dla or-
ganizacji, tłumacz>c to tym, ce sami 
nie potrafi my, bo jest nas za mało 
i nie mocemy. Skoro nas w rejonie 
solecznickim jest duco, podejmuje-
my siC obowi>zku wobec ludzi i nie 
mamy prawa zawieWć ich zaufania. 
Nie mamy tec prawa zrzucać swoich 
problemów na kogoW innego. To jest 
jednym z naszych najwiCkszych osi>-
gniCć, ce potrafi liWmy przejWć drogC 
od stanu bycia w opozycji do stanu 
opcji rz>dz>cej i do realizacji naszych 
postulatów. Od 18 lat ci>cy na nas obo-
wi>zek przed mieszkaMcami. Według 
mnie jest o wiele trudniej wybudować 
dom, niceli marzyć o jego budowie. 
W naszym przypadku trzeba nie tylko 
chcieć, ale i móc, potrafi ć zbudować i 
zachować. Utrzymać stan posiadania 
jest czasami trudniej niceli zdobyć. To 
sztuka wytrwać w polskoWci, cały czas 
wygrywać wybory i spełniać obietnice 
wyborcze. Potrzebne s> i profesjona-
lizm, i umiejCtnoWci dyplomatyczne, 
odwaga i sztuka odnalezienia siC w 
zmieniaj>cej siC rzeczywistoWci, a 
przede wszystkim praca wszystkich. 
Tu nie mocna siC zatrzymać, bo kac-
dego dnia trzeba być coraz lepszym. 

Jako obywatel, jako Polak, który musi 
być przykładem dla innych. 

Owszem, jest nas wiCcej, ale mamy 
inne i wcale nie mniejsze trudnoWci, 
zaW poprzeczkC wysoko postawion>. 
JesteWmy pod baczn> obserwacj> całej 
Litwy, sił politycznych rz>dz>cych i 
nie rz>dz>cych w kraju, co nie zawsze 
ułatwia pracC.

Co zostało dokonane za ubiegłe 
ćwierćwiecze i jakie wydarzenia 
były najwaMniejsze?

Mówi>c konkretnie o Zwi>zku, 
to wielka praca jest wykonywana w 
szkolnictwie polskim. Organizujemy 
konkursy historyczne i literackie, wspie-
ramy olimpiady szkolne, organizujemy 
wyjazdy szkoleniowe dla pedagogów i 
młodziecy szkolnej, konferencje, zawo-
dy sportowe, pomagamy w otrzymaniu 
stypendiów dla studentów, prowadzi-
my aktywn> pracC z młodziec> a takce 
na niwie kultury. WłaWnie z inicjaty-
wy Zwi>zku i w ducej mierze dziCki 
jego staraniom prowadzona jest praca 
na rzecz zachowania polskiej historii i 
kultury na Ziemi Solecznickiej, ochrona 
dziedzictwa narodowego. DziałalnoWć 
programowa ZPL stale jest uzupełnia-
na – to s> nowe potrzeby i oczekiwania 
ludzi. Uwacam, ce potencjał mamy ducy 
i stać nas wykonać jeszcze wiCcej nic 
dotychczas.

Jak widzi Pan prezes przyszłoAć 
Oddziału Rejonowego ZPL?

Wyci>gn>łem taki wniosek dla sie-
bie. Tak jak człowiek, który przecywa 
rócne okresy i nastroje, jednak mimo 
wszystko musi iWć dalej. Nie ma innego 
wyjWcia, jak nie bCdziesz orał i siał, to 
wszystko zaraWnie chwastami. Czyli 
bCdziemy nadal pracować, wówczas 
bCd> i owoce tej pracy. Nie dlatego, ce 
bCd> zagrocenia, poniewac one były 
zawsze na tych ziemiach. Jest po prostu 
inna strona medalu – cycie człowieka 
na tym skrawku ziemi. Godne cycie 
wszystkich, w tym i Polaków. 

WidzC Zwi>zek jako organizacjC 
nadal tworzon> przez ludzi. Tu najwac-
niejszym zadaniem wszystkich jest, by 
tych ludzi zachCcić, ludzi nieobojCt-
nych, których mamy duco. BCd> lide-
rzy, to na pewno za nimi pójd> i inni. 
ZPL bCdzie działał nadal w nowych 
realiach i nowych formach działalnoWci.

Rozmawiał Andrzej Kołosowski
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Stał Pan u Kródeł powstania Związ-
ku Polaków na Litwie. Dzisiaj, wra-
cając w pamięci do tamtych wyda-
rzeń, jaki obraz wyrysowuje się w 
Pana myAlach?

Na pocz>tku 1988 roku w „Czerwo-
nym Sztandarze” przeczytałem ogłosze-
nie o spotkaniu w sprawie załocenia or-
ganizacji polskiej. Spotkanie odbyło siC 
5 maja w auli Instytutu Pedagogicznego. 
PojechaliWmy tam z Józefem Rybakiem 
i Zdzisławem Palewiczem. WiCkszoWć 
na tym spotkaniu stanowili dziennika-
rze „Czerwonego Sztandaru”. PodjCto 
decyzjC o powołaniu Stowarzyszenia 
Społeczno – Kulturalnego na Litwie, 
a my, jako przedstawiciele rejonu so-
lecznickiego otrzymaliWmy zadanie o 
załoceniu oddziału w naszym rejonie. 
W czerwcu taka grupa inicjatywna w 
składzie mnie, Zdzisława Palewicza, 
Józefa Rybaka, Zofi i Griaznowej i 
Ireny Szablinskaite, Reginy Bućko i 
Stanisława Dawlidowicza spotkała siC 
w przedszkolu w ZawiszaMcach. Nie 
było to jawne spotkanie, poniewac czuć 
było Wledzenie nas przez KGB i struk-
tury partyjne. Aceby rozpocz>ć swoj> 
działalnoWć nalecało przyci>gn>ć ludzi, 
którzy mieli odwagC do prezentowania 
swoich pogl>dów, a nie było to łatwo, 
gdyc trzeba pamiCtać, ic był to jeszcze 
okres mocnego Zwi>zku Sowieckie-
go. W Solecznikach załocyliWmy koło 
Kwadrat – Zdzisław Palewicz, Józef 
Rybak, Bolesław Daszkiewicz i ja. 
W takim składzie zwróciliWmy siC do 
władz o zwołanie konferencji w spra-
wie załocenia SSKL. SpotkaliWmy 
ogromny sprzeciw władz rejonowych 
– Rejonowego Komitetu Partii na czele 
z TaszliMskim i Wysockim. Po długich 
perypetiach władze wydały zgodC pod 
warunkiem, ce w skład Stowarzysze-
nia wejd> tec przedstawiciele władzy. 
PodejrzewaliWmy, ce planuj> nas wyko-
rzystać jako instrument do propagowa-
nia swoich pogl>dów, ale nie mieliWmy 
innego wyjWcia. ZgodziliWmy siC. Na 
spotkaniu załocycielskim sala domu 
kultury była pełna, ludzie stali nawet w 
przejWciach. Panowało ogromne wzru-
szenie, czuło siC wielk> radoWć.

Pierwszy krok został uczyniony 
i utwardzony. Jednak rejon, to nie 
tylko Soleczniki, jak wyglądała pra-
ca w terenie?

Oparciem w tej pracy były „Solcza-
nie” i „Ejszyszczanie” – zespoły, które 
wyjecdcały z nami na kacde spotka-
nie w terenie. StaraliWmy siC dotrzeć 
wszCdzie. Na ten moment w rejonie 
mieliWmy juc 51 kół i 2600 członków. 
Dlatego na I Zjazd ZPL w kwietniu 
1989 roku z naszego rejonu pojechało 
juc kilkadziesi>t osób.

Zjazd – jako wynik rocznej pracy. 
Jaki nastrój panował w ten wAród ini-
cjatorów idei powołania organizacji?

Było to ogromne osi>gniCcie, ale 
kacdy tec rozumiał, ce to tylko pocz>-
tek pracy. Na Zjeadzie przyjCto szeWć 
rezolucji, dwa posłania (do rodaków w 
Polsce i Polonii Wwiata oraz do Narodu 
Litewskiego), a takce OdezwC do Pola-
ków na Litwie. PrzyjCto tec piCć prawd, 
pod hasłem których potem odbywały siC 
wszystkie nasze wiece i spotkania: 1. 
JesteWmy Polakami. 2. Litwa – Ojczyzn> 
– Polska – Macierz> nasz>. 3. Ziemia 
ojców – nasz> ziemi>. 4. Mowa i wiara 
dziadów – mow> i wiar> wnuków. 5. 
Polak Polakowi i ludziom wszystkim 
– bratem. W celu realizacji przyjCtych 
postulatów i rezolucji odbyliWmy wiele 
spotkaM z władzami kraju, m. in. Algir-
dasem Brazauskasem, jak tec liderami 
Polski, m. in. Lechem WałCs>, Bogda-
nem Borusewiczem. Szczególn> uwa-
gC stawialiWmy na oWwiatC, na polskie 
szkoły. W porównaniu z tym co było 
na pocz>tku lat 90. dorobek tych szkół 
jest ogromny. Tym niemniej niepokoj>cy 
jest fakt lituanizacji tych szkół, jaki ob-
serwujemy w ci>gu ostatnich kilku lat. 

Po upływie 25 lat działalnoAci ZPL 
jak Pan oceni realizację tych pię-
ciu podstawowych prawd, które 
mimo wszystko nie tracą swojej 
aktualnoAci.

Polakami jesteWmy czCWciowo. Nie 
do koMca zachowujemy siC jak Pola-
cy podczas wyborów, nie jesteWmy 
Polakami oddaj>c swoje dzieci do li-

tewskich szkół. Vmiem twierdzić, ce 
nawet przed 25 laty duch polskoWci u 
naszej społecznoWci był wiCkszy nic 
teraz. PaMstwo Litewskie nie stało siC 
nasz> matk>, tylko macoch>. Vwiadcz> 
o tym chociacby ostatnie wydarzenia 
z nazewnictwem ulic i mandatami dla 
dyrektora Daszkiewicza. Ziemia ojców 
zaledwie w 90 proc. stała siC nasz> zie-
mi>, szczególnie kiedy weamiemy te-
reny podwileMskie. MowC i wiarC dzia-
dów, niestety nie przejCli, albo przyjCli 
nie do koMca, wnukowie. Cieszy ost atni 
punkt – cechuje nas duch chrzeWcijaM-
ski, zawsze byliWmy i pozostajemy to-
lerancyjni wzglCdem naszych zarów-
no przyjaciół, jak tec osób mniej nam 
przyjaznych. CzCstokroć ac za nadto, 
kiedy chociacby na niektóre zachowa-
nia sił nacjonalistycznych nalecałoby 
odpowiedzieć zgodnie z zachowaniem 
oponenta. MyWlC, ce najwiCcej naszego 
dorobku utraciliWmy wraz z wejWciem 
do Unii Europejskiej. Tym niemniej nie 
mocemy wszystkich swoich poracek 
zarzucać komuW. Tego rodzaju rzeczy 
cechuj> przede wszystkim nas. byje-
my byle jak. Ta bylejakoWć dominuje 
w wierze, w mowie, w cyciu, w pracy. 
Zdecydowana wiCkszoWć rzeczy zalecy 
od sposobu naszego myWlenia.

Czyli najpierw trzeba po prostu być 
Polakiem?

Swoj> przynalecnoWć narodow> 
mamy załocon> w genach – przez ro-
dziców, koWciół. Musimy jedynie j> 
rozwijać. Poprzez oWwiatC, kulturC. I 
wyrzec siC bylejakoWci.

Rozmawiała Irena Kołosowska
Fot. autorka

Pamiętajmy o korzeniach!
ROZMOWA Z PIERWSZYM PREZESEM SOLECZNICKIEGO ODDZIAŁU 
ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE JANUSZEM OBŁOCZYŃSKIM
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Jak moMna podsumować 25-letnią 
działalnoAć Związku Polaków na 
Litwie?

PodsumowujC tC działalnoWć bar-
dzo pozytywnie. Trzeba powiedzieć, 
ce jesteWmy dobrzy w tym, co robimy. 
Na pocz>tku nawet nie spodziewaliWmy 
siC, ce tak dobrze nam pójdzie. Nikt nie 
wiedział, jak pójdzie. PrzymierzaliWmy 
siC wył>cznie do pracy społecznej. Po 
pierwszych sukcesach ZPL i wygra-
nych wyborach samorz>dowych, po 
wprowadzeniu frakcji do Sejmu, która 
wówczas była liczna, bo nikt nie myWlał 
o „przekrojeniu” okrCgów wyborczych 
i nie zastanawiał siC, jak rozdzielić Po-
laków, byliWmy dobrej myWli. Potem 
warunki siC zmieniały i powstała partia 
polityczna. 

Jaka była reakcja na zmienione w 
1994 r. prawo, zgodnie z którym 
organizacje społeczno-polityczne 
miały zdecydować się, czy prze-
kształcić się w partie polityczne 
bądK pozostać organizacjami spo-
łecznymi?

Obok nowopowstałej partii, zacho-
waliWmy Zwi>zek. Była duca dyskusja, 
czy przekształcić ZPL w partiC poli-
tyczn> czy zachować jako organizacjC 
społeczn>. RyzykowaliWmy powołuj>c 
partiC, jednak udało siC j> szybko zare-
jestrować. ZPL został jako organizacja 
społeczna. MyWlC, ce była to decyzja 
bardzo słuszna. Polityka jest polityk>, 
nie kacdemu odpowiada, nie kacdy chce, 
nie kacdy moce i nie kacdemu trzeba być 
w partii politycznej. A praca społeczna 
obejmuje szersze rzesze ludzi.

Jak obecnie wygląda sytuacja 
Związku Polaków na Litwie?

Obecnie mamy 16 oddziałów, 
14 szkółek sobotnio-niedzielnych. 
Mamy wiele zespołów artystycznych. 
Warto podkreWlić, ce w warunkach 
rejonu solecznickiego i wileMskiego, 
gdzie program wyborczy pokrywa siC 
z programem ZPL, jest o wiele łatwiej 
zadbać o sprawy narodowe. Inaczej 
jest w innych samorz>dach Litwy. 
Tam Zwi>zek ma wiCksze pole do 
działania, a Polacy potrzebuj> wiCk-
szego wsparcia.

WYWIAD Z PREZESEM ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE 
MICHAŁEM MACKIEWICZEM

Nie moMemy spocząć 
na laurach

Jakie są plany na przyszłoAć?
Podsumowuj>c rok jubileuszowy, 

warto taki plan działaM nakreWlić. Ob-
serwuj>c społecznoWć trzeba powie-
dzieć, ce s> rezerwy na doskonalenie 
pracy społecznej, na jej ocywienie. 
Pomimo dobrej pracy samorz>dów, 
inicjatywa oddolna musi być. Wszyst-
ko dobrze siC rozwija, kiedy jest ktoW, 
kto tC inicjatywC zauwacy, kto j> zre-
alizuje na poziomie koła czy gminy, 
kiedy siC wypracuje pewne wzorce, 
pokace na co stać. To jest bardzo po-
trzebne, gdyc w ci>gu tych 25 lat wy-
rosło nowe pokolenie. Nam siC moce 
wydawać, ce podejmujemy jedynie 
słuszne decyzje. A czasem jest tak, 
ce spotykam młode pokolenie, które 
nie tylko mówi, co trzeba robić, ale 
tec wie, jak to zrobić, moce i ma siły, 
by to zrealizować. I właWnie na tym 
polega pełnia działalnoWci poprzez 
zauwacenie inicjatywy oddolnej i 
aktywizacjC społecznoWci.

Jak, Pana zdaniem, moMe to wyglą-
dać w rzeczywistoAci?

Obecnie powstaje wiele wspólnot 
lokalnych. MyWlC, ce koła ZPL musz> 
ocywić sw> działalnoWć i być moce w 
ramach ZPL prowadzić działania i brać 
czynny udział w cyciu tych wspólnot. 
Brakuje trochC tej aktywnoWci, spotkaM w 
kołach, planu działalnoWci tych kół. Kac-
de koło powstało dlatego, by jednoczyć 
Polaków, dlatego powinny być i zebrania, 
i imprezy w kole przynajmniej 3 razy do 
roku. Obchodz>c jubileusz 25-lecia warto 
omówić wszystkie problemy, by mocna 
było wiele poprawić i usprawnić. 

Czego Myczyłby Pan z okazji jubi-
leuszu członkom Solecznickiego 
Oddziału Rejonowego?

Przede wszystkim chciałbym 
kacdemu serdecznie podziCkować za 
pracC społeczn> na rzecz utrwalania i 
zachowania polskoWci. Od pocz>tków 
do teraz osi>gnCliWmy wspólnie bardzo 
duco. Tym niemniej, nie mocemy spo-
cz>ć na laurach, a mus imy dalej działać. 
Z okazji jubileuszu chciałbym cyczyć 
wiCcej inicjatywy, wiCcej aktywnoWci, 
gdyc wszystko, co zrobiliWmy i robimy 
na rzecz zachowania jCzyka, kultury 
i tradycji polski musi owocować dla 
przyszłych pokoleM.

Rozmawiała Beata Pietkiewicz
Fot. autorka
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Początki nie były łatwe

Pan Janusz ObłoczyMski, jeden z 
głównych inicjatorów spotkania zawi-
szaMskiego oraz pierwszy prezes So-
lecznickiego Oddziału Rejonowego 
ZPL, wspomina, ce po zjeadzie zało-
cycielskim Stowarzyszenia Społecz-
no-Kulturalnego Polaków na Litwie 
5 maja 1988 r.w Wilnie, zebrała siC 
7-osobowa grupa inicjatywna. Weszli 
do niej Janusz ObłoczyMski, Zofi a Gria-
znowa (wówczas dyrektor przedszkola 
w ZawiszaMcach), Regina Bućko, Józef 
Rybak, Zdzisław Palewicz, Irena Sza-
bliMska oraz niecyj>cy juc Stanisław 
Dawlidowicz. Owo spotkanie po kryjo-
mu miało luany charakter. Dyskutowa-
no o potrzebie odrodzenia polskoWci po-
przez oWwiatC i kulturC, o koniecznoWci 
aktywizacji społeczeMstwa, o realiach 
politycznych. Spotkaniu przyWwiecał 
jednak cel bardziej wzniosły nic tylko 
rozmowy. Misj> było załocenie organi-
zacji, która zadba o powstanie polskich 
grup w przedszkolach, o powstanie po-
cz>tkowych klas w szkołach w jCzyku 
polskim, o odci>gniCcie Polaków od 
szkół z rosyjskim jCzykiem nauczania.

Tajne spotkania nie uszły uwadze 
władz. DziałalnoWć została odebrana jako 
antypartyjna i rzeczywiWcie taka była w 
swoim zarodku. Jak mówi pani Irena Sza-
bliMska, było to angacowanie siC w coW 

zakazanego i zarazem bardzo nowego. 
Załocenia stowarzyszenia w cza-

sach mocnego jeszcze Zwi>zku Ra-
dzieckiego wi>zało siC z ogromn> od-
wag>. Inicjatorzy spotkali siC z ogrom-
nym oporem. Rejonowy Komitet Partii, 
na czele którego stał Edward TaszliMski, 
wyst>pił kategorycznie przeciwko. Ini-
cjatorów zwoływano na nocne posie-
dzenia partii, rady, tłumaczono, ce to 
jest niepotrzebne i niezgodne z lini> 
polityki partyjnej. Nie pozwolono siC 
spotykać, ani tworzyć kół w terenie. 
„Pocz>tkowo siC chowaliWmy. Spo-
tkania odbywały siC w przedszkolu w 
ZawiszaMcach, u pani Zofi i w domu, 
czasem w zabudowaniach „Sielchoz-
techniki” u pana Pieszki, czasami 
dojecdcaliWmy okrCcn> drog>, by siC 
spotkać” – mówi pan Janusz.

Mimo sprzeciwu władz grupa ini-
cjatywna zaczCła tworzyć koła, szukać 
ludzi, którzy mieli odwagC współpra-
cować z tworz>c> siC organizacj>. Jako 
pierwsze powstało wówczas koło „Kwa-
drat”, które tworzyli J. ObłoczyMski, Z. 
Palewicz, J. Rybak, B. Daszkiewicz. 

Grupa inicjatywna wyst>piła do 
władz rejonowych z proWb> o pozwo-
lenie na zwołanie zebrania załocyciel-
skiego oddziału SSKPL w rejonie. 
Szczególny sprzeciw wyracali wów-

czas Czesław Wysocki, II sekretarz 
rejonowego komitetu KPL i Vytas 
Adamonis, kierownik Działu Agitacji 
i Propagandy. 

We wrzeWniu władze jednak poszły 
na ustCpstwa. Obie strony zgodziły siC 
co do tego, zebranie załocycielskie siC 
odbCdzie, ale oprócz członków grupy 
inicjatywnej do zarz>du stowarzysze-
nia wejd> tec przedstawiciele władz 
partyjnych i rz>dowych. 

Zebranie załocycielskie odbyło siC 
30 wrzeWnia 1988 r. w sali Centrum Kul-
tury w Solecznikach. Zgodnie z proto-
kołem liczyło 450 osób. Jak czytamy w 
protokole dalej: „WiCkszoWci> głosów 
propozycja utworzenia rejonowego 
oddziału SSKPL została przyjCta.” Do 
zarz>du zostali wybrani: Janusz Obło-
czyMski, Zofi a Griaznowa, Danuta Jan-
kowska, Irena SzabliMska, Józef Rybak, 
Zdzisław Palewicz oraz Regina Bućko. 
„Ludzie właWciwie po raz pierwszy tak 
szczerze i otwarcie mówili o swoich 
polskich problemach i potrzebach jako 
mieszkaMcy Litewskiej SRR” – napisze 
kilka dni póaniej w „Czerwonym Sztan-
darze” J. ObłoczyMski. 

Po zebraniu załocycielskim zaczCły 
powstawać koła SSKPL w szkołach 
oraz organizacjach rejonu. Był to okres 
wytCconej pracy społecznej. W kac-
dym tygodniu odbywały siC spotkania 
SSKPL w Wilnie, w rejonie kacdego 
nieomal dnia członkowie oddziału wy-
jecdcali na prowincjC w celu tworzenia 
kół, które pocz>tkowo były nieliczne. 
Ten fakt nie dziwi, gdyc, jak przyznaj> 
załocyciele, byli ci>gle Wledzeni przez 
KGB i Rejonowy Komitet Partii. Przez 
około pół roku  jednak oddział Stowa-
rzyszenia w rejonie liczył 51 koło. 

Praca społeczna nie poszła na mar-
ne, gdyc na I zjeadzie Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego Polaków na 
Litwie, który odbył siC 15-16 kwietnia 
1989 roku w Pałacu Zwi>zków Zawo-
dowych w Wilnie, z rejonu przybyło ok. 
300 osób. Wówczas zapadła decyzja o 
tym, by działaj>ce przy Litewskim Fun-
duszu Kultury Stowarzyszenie trans-
formować w niezalecny i samorz>dny 
Zwi>zek Polaków na Litwie, który dziW 
jest najwiCksz> organizacj> społeczn> 
polsk> na Litwie oraz kolebk> osi>-
gniCć, którymi dziW moce siC szczycić 
polska społecznoWć na Litwie.

(Cdn.)

Beata Pietkiewicz
Fot. autorka

 Po 25 latach uczestnikom pierwszego spotkania w Zawiszańcach, 
którego celem było załoMenie oddziału Stowarzyszenia Społeczno-
-Kulturalnego Polaków na Litwie w rejonie solecznickim, trudno 
przywołać w pamięci datę spotkania. Na pewno był to okres urlo-
pów, a więc lato w pełni. Podobnie jak w pełni była AwiadomoAć, Me 
odrodzenie narodowe Polaków w rejonie solecznickim jest sprawą 
palącą i niezbędną.
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Drzwi Wielofunkcyjnego Centrum 
w Taboryszkach są stale otwarte 
dla wszystkich mieszkańców wsi 
i okolic. WłaAnie tu, w styczniu 
wraz z nadejAciem Nowego Roku 
było wesoło i gwarno z okazji ob-
chodów jubileuszu 25-lecia koła 
Związku polaków na Litwie w 
Taboryszkach.

Koło ZPL w Taboryszkach powsta-
ło na przełomie lat 1989-1990, a inicja-
torami i załocycielami byli nauczyciele 
oraz rodzice dzieci uczCszczaj>cych do 
miejscowej szkoły.

Pierwszym prezesem koła była p. 
Helena Komolubio, która pełniła tC 
funkcjC do 1995 roku. DziW funkcjC tC 
pełni Maria Bogdziewicz. Bez wzglC-
du jednak na to, kto stał na czele koła, 
priorytetem działalnoWci zawsze była 
oWwiata, dbanie o spuWciznC historyczn> 
oraz wychowanie młodziecy.

Prezes Maria Bogdziewicz, angacu-
j>c wszystkich członków koła do współ-
pracy, twierdzi, ce koło ZPL musi trwać, 
poniewac urzeczywistnienie załoceM i 
celów koła, tak wacnych i potrzebnych 

25 lat koła ZPL w Taboryszkach
dla społecznoWci w Taboryszkach, nie 
jest łatwe i potrzebuje ci>głego stara-
nia. Z pani> prezes zgadza siC Tadeusz 
bygiel, dyrektor wielofunkcyjnego cen-
trum, który chCtnie opowiada o tym, ce 
przez ćwierć wieku mimo wielu trud-
noWci udało siC wiele dokonać dla dobra 
społecznoWci taboryskiej.

Członkowie koła ZPL, a takce miesz-
kaMcy Taboryszek wspólnie siC ciesz> ze 
wszystkiego, co stanowi dobro ogólne. 
Obok celów i wspólnych zadaM maj> 
swoje plany i d>cenia, staraj> siC z roku 
na rok brać czynny udział w organizo-
waniu tradycyjnych i okolicznoWciowych 
imprez. Koło ma wiele obowi>zków, jed-
nak zawsze w nim panuje zgoda, praca 

społeczna nie stanowi problemu, a dzia-
łania wystarczy dla kacdego.

Podczas spotkania jubileuszowego 
członkowie koła oraz mieszkaMcy wsi 
miłoWć do Ojczyzny, jCzyka, tradycji i 
kultury polskiej deklarowali aktywnym 
uczestnictwem. Sw> obecnoWci> na stycz-
niowym WwiCcie zaszczycił Prezes So-
lecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL 
i mer rejonu Zdzisław Palewicz, jak rów-
niec starszy specjalista Wydziału OWwiaty 
Henryk Danulewicz oraz starosta gminy 
turgielskiej Wojciech Jurgielewicz.

Ukoronowaniem podsumowania 25 
–lecia istnienia koła ZPL w Taborysz-
kach było wrCczenie dyplomów uznania 
najbardziej zasłuconym członkom koła.

W kole sami swoi

W uroczystym spotkaniu wziCło 
udział 38 zwi>zkowców z Czucekompi 
i okolicznych wsi.

– Trzon naszego koła stanowi> pe-
dagodzy, pracownicy naszej szkoły pod-
stawowej oraz rodzice naszych uczniów. 
JesteWmy niezbyt licznym kołem licz>-
cym 38 osób, w zwi>zku z czym kacdy z 
nas dobrze zna jeden drugiego. Wszyst-
kich nas ł>cz> idee Zwi>zku Polaków 
na Litwie, dlatego w miarC własnych sił 
prowadzimy działalnoWć społeczn> na 
rzecz pielCgnowania kultury polskiej i 
jCzyka polskiego- powiedział Eugeniusz 
Suckiel, prezes koła ZPL działaj>cego 
w Szkole podstawowej w Czucekom-
piach i jednoczeWnie nauczyciel tej pla-
cówki oWwiatowej.

W całej historii koła, które jak i 

sama polska organizacja liczy 25 lat, 
jej prezesami zawsze byli nauczyciele. 
Pierwszymi prezesami koła byli obec-
ny dyrektor szkoły Jan Macejko i na-
uczycielka Łucja Aleksandrowicz. Od 
2001 roku działalnoWci> koła kieruje E. 
Suckiel.

– Szkoła na wsi zawsze była ogni-
wem kultury i polskoWci, dlatego jest 
miejscem wszystkich imprez kultural-
nych i spotkaM organizowanych przez 
nasze koło. Wspólnie obchodzimy 
wszystkie polskie WwiCta narodowe i 
religijne. Bierzemy takce czynny udział 
w cyciu społecznym rejonu solecznic-
kiego i WileMszczyzny, poprzez udział 
w imprezach kulturalnych oraz akcjach 
społecznych, - mówi E.Suckiel.

Szkoła podstawowa w Czucekom-

piach a zarazem i koło ZPL od dziesiCciu 
laty współpracuje z Oddziałem Stowa-
rzyszeniem „Wspólnota Polska” w Słup-
sku. Współpraca to przede wszystkim 
organizacja wyjazdów edukacyjnych 
pedagogów i uczniów do Macierzy, 
pomoc we wzbogacaniu bazy material-
no-technicznej placówki oWwiatowej.

Uczestnicz>cy w uroczystym spo-
tkaniu w Czucekompiach prezes Zwi>z-
ku Polaków na Litwie Oddziału Rejonu 
Solecznickiego Zdzisław Palewicz dał 
wysoka ocenC pracy koła i uhonorował 
grupC jego członków dyplomami.

Andrzej Kołosowski

Jako pierwsi w rejonie solecznickim jubileusz załoMenia Związku 
Polaków na Litwie Awiętowali członkowie koła polskiej organizacji 
działającej przy Szkole Podstawowej w CzuMekompiach. 27 grudnia 
ub.r. członkowie koła razem z goAćmi honorowymi spotkali się przy 
boMonarodzeniowym stole.
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7 stycznia br. w dziewieniskiej Sali 
Imprez odbyło się uroczyste spo-
tkanie członków działających na 
terenie starostwa dziewieniskiego 
lokalnych kół Związku Polaków 
na Litwie, poAwięcone 25.leciu 
załoMenia polskiej organizacji.

Jedne z pierwszych kół Zwi>zku 
Polaków na Litwie oddziału rejonu so-
lecznickiego, pod kierownictwem Józefa 
Masian, powstało w 1989 roku w Dzie-
wieniszkach. W grupie inicjatywnej or-
ganizacji pozarz>dowej znalazło siC nie-
mało nauczycieli dziewieniskiej szkoły 
Wredniej. Pierwsze lata działalnoWci koła 
były bardzo wacne dla organizacji pra-
cy. Członkowie zwi>zku włocyliniema-
ło wysiłku celu promowania polskiej 
szkoły w Dziewieniszkach. Pedagodzy 
doskonale zdawali i zdaj> sobie sprawC, 
ce przyszłoWci> organizacji, społecznoWci 
miasteczka, zachowania jego tradycji 
jest właWnie młodziec.

– Nasza praca nie poszła na marne. 
Juc w połowie lata 90. polska szkoła 
w Dziewieniszkach rozwinCła siC do 
stopnia pełnowartoWciowej placówki 
oWwiatowej, w której uczniowie po-
bieraj> naukC w jCzyku ojczystym od 
pierwszej do maturalnej klasy – po-
wiedziała Władysława KuczyMska, była 
prezes koła ZPL w Dziewieniszkach.

Z biegiem lat na ziemi dziewieniskiej 

Wywalczyli herb – zostali sobą

tworzone były  koła w Dziewieniszkach 
(prezes Danuta Sobol), powstały koła 
ZPL w Jurgielanach (prezes Lena Bi-
cic) i Milkunach (prezes Alina Niewier-
kiewicz), załocone przy miejscowych 
szkołach. Do trzech kół zwi>zkowych 
nalecy obecnie 100 członków.

W 2006 roku lokalne koło ZPL w 
Dziewieniszkach, jako jedne z pierw-
szych w rejonie solecznickim, otrzy-
mało własn> siedzibC. W 2011 roku 
swoj> siedzibC otrzymało takce koło 
w Jurgielanach.

Od oWmiu lat Dziewieniszki posiadaj> 
własny herb i fl agC, w czym jest wielka 
zasługa miejscowego koła ZPL. WłaWnie 
polska organizacja wyst>piła wówczas z 
inicjatyw> uzyskania herbu miasteczka. 

Od 2006 roku starostwo w Dziewie-
niszkach oraz gminne koła ZPL współpra-
cuje ze starostwem powiatowym w Rado-
miu. O stały rozwój tych kontaktów zabiega 

starosta gminy dziewieniskiej pani Czesła-
wa Marcinkiewicz. Kontakty partnerskie 
słuc> wymianie w dziedzinie zarz>dzania i 
administracji, a takce wymianie grup dzieci 
i młodziecy, osób dorosłych. 

Uczestnicz>cy w dziewieniskim 
spotkaniu prezes Zwi>zku Polaków na 
Litwie oddziału rejonu solecznickiego, 
mer rejonu solecznickiego Zdzisław Pale-
wicz oraz wicemer rejonu solecznickiego 
Andrzej Andruszkiewicz w ciepłych sło-
wach pogratulowali jubileuszu zebranym 
członkom kół i podziCkowali za aktywn> 
pracC społeczn> na rzecz ZPL.

Prezes rejonowej organizacji ZPL 
podczas spotkania odznaczył w imie-
niu organizacji listami dziCkczynnymi 
najaktywniejszych i najbardziej zasłu-
conych członków kół z Dziewieniszek, 
Jurgielan i Milkun. 

Andrzej Kołosowski
Fot. autor

Cykl imprez poAwięconych ob-
chodom jubileuszu 25-lecia w So-
lecznickim Oddziale Rejonowym 
Związku Polaków na Litwie rozpo-
czął się juM w grudniu ubiegłego 
roku. Po imrezach jubileuszowych 
w CzuMekompiach, Gierwiszkach, 
Taboryszkach i Dziewieniszkach 
przyszła kolej na  wesołych i za-
wsze rozApiewanych „Solczan”.

5 stycznia w niedzielC po uczest-
nictwie we Mszy Ww. odbyło siC spo-
tkanie w kole zespołu pieWni i taMca 
„Solczanie”. 30 osób, tworz>cych 
znany daleko poza granicami Solecz-
nik zespół folklorystyczny, na czele z 
prezes koła Regin> Sokołowicz zebrało 

siC w solecznickim Centrum Kultury, 
by upamiCtnić 25 rocznicC powstania 
najwiCkszej organizacji polskiej na Li-
twie, podzielić siC opłatkiem i wspólnie 
zaWpiewać kolCdy. W spotkaniu udział 
wzi>ł tec prezes Solecznickiego Od-
działu Rejonowego ZPL Zdzisław Pa-
lewicz, który dziCkuj>c za działalnoWć 

Spotkanie jubileuszowe w kole „Solczan”

na rzecz wspierania polskoWci oraz ak-
tywnoWć społeczn>, wrCczył członkom 
koła dyplomy uznania.

Spotkanie zakoMczyło siC wspól-
nym Wpiewaniem kolCd oraz znanych 
polskich piosenek ludowych.

Beata Pietkiewicz
Fot. autorka



Soleczniki  10

SPOŁECZEŃSTWO

17 grudnia br. w Szkole @redniej im. 
Ludwika Narbutta w KoleAnikach 
odbyło się spotkanie członków kół 
w KoleAnikach, Wersoce oraz Pur-
wianach, naleMących do Związku 
Polaków na Litwie, poAwięcone 25. 
rocznicy załoMenia ZPL. 

Kiedy przed 25 laty w kwietniu 1989 
roku powołano do cycia Zwi>zek Pola-
ków na Litwie, Polacy rejonu solecz-
nickiego aktywnie zaczCli  tworzyć koła 
Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalne-
go, które nastCpnie zrzeszyły siC w jeden 
Rejonowy Oddział Zwi>zku Polaków 
na Litwie. Wszyscy pamiCtaj>, jak to 
wspólnymi staranianiami zaczCto  przy-

wracać do naszych placówek tradycyjne 
WwiCta, uroczystoWci i spotkania. I tak 
to zachowało siC do dnia dzisiejszego.

Prezes koła w Wersoce Mirena 
Garackiewicz podkreWliła, ce podsta-
wowym zadaniem naszych kół jest  an-
gacowanie i  aktywizacja młodziecy w 
sprawy kultury i przeszłoWci naszego 
narodu. W momencie realizacji takich 
przedsiCwziCć młodzi ludzie zaczy-
naj> naprawdC interesować siC polsk> 
kultur>. To taka promocja przeszłoWci 
naszej małej Ojczyzny z głCbok> wiar> 
chrzeWcijaMsk>, kultur> i tradycj> wWród 
młodych, którzy przeciec s> nasz> 
przyszłoWci> i s> ogromn> inwestycj> 
w nasz> wspóln> przyszłoWć. Poza tym, 
kiedy zainteresowane s> dzieci, to au-

tomatycznie do współpracy aktywnie 
wł>czaj> siC ich rodzice.

Gitana Szablinskaja, prezes koła w 
KoleWnikach, prowadz>c uroczystoWć 
zaakcentowała wartoWć i znaczenie 
mowy ojczystej oraz kształtowanie 
ducha patriotyzmu  w sercach miesz-
kaMców okolicznych wsi. 

Podczas imprezy dostojnymi go-
Wćmi spotkania byli prezes Solecznic-
kiego Rejonowego Zwi>zku Polaków 
na Litwie, mer rejonu solecznickiego 
Zdzisław Palewicz, wicemer rejonu so-
lecznickiego  Andrzej Andruszkiewicz, 
starosta gminy koleWnickiej Danuta Wil-
bik oraz przewodnicz>cy kół w KoleWni-
kach Gitana Szablinskaja, w Wersoce 
Mirena Garackiewicz, w Purwianach 
Anna Miliun. Mer rejonu solecznikiego 
Zdzisław Palewicz z szacunkiem i senty-
mentem wspominał pierwsze spotkania 
załocycielskie i wspóln> działalnoWć. 
Długoletni i najbardziej aktywni człon-
kowie kół zostali odznaczeni dyplomami 
Solecznikiego Rejonowego ZPL.

W spokojnej, przyjaznej atmosfe-
rze, przy melodiach piCknych polskich 
piosenek wszyscy członkowie dzielili 
siC wspomnieniami oraz składali sobie 
nawzajem cyczenia.

Diana Jezulewicz
Fot. autorka

25-lecie załoMenia organizacji ZPL w KoleAnikach

16 stycznia w Szkole @redniej 
imienia Michała Balińskiego odby-
ły się uroczyste obchody 25-lecia 
działalnoAci ZPL. Piękny jubileusz 
stał się okazją do przypomnienia 
początków działalnoAci tej orga-
nizacji oraz zasług tych, którzy 
najbardziej się przyczynili do prze-
trwania w trudnych chwilach jak 
teM do osiągnięć dnia dzisiejszego. 

Na uroczystoWć przybyli zaszczytni 
goWcie: Prezes Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego ZPL  Zdzisław Palewicz, 
starosta gminy w Jaszunach Zofi a Gria-
znowa, byli prezesi koła - Stanisław Lew-
kowicz, Henryka Bogdanowicz oraz Ja-
nina Snarska. Prezes szkolnego koła ZPL 
Andceła Dajlidko, przedstawiaj>c historiC 
koła i podsumowuj>c jego działalnoWć, 

Jubileuszowe obchody 25-lecia ZPL 
w Szkole @redniej im. M. Balińskiego w Jaszunach 

podkreWliła, ce najwacniejszym celem 
pracy zwi>zku jest pielCgnowanie jCzyka 
i kultury polskiej, przetrwanie w polskoWci. 

Prezes solecznickiego oddzialu ZPL 
Zdzisław Palewicz, składaj>c gratulacje 
z okazji jubileuszu oraz dyplomy uzna-
nia dla aktywnie działaj>cych członków 
szkolnego koła, podkreWlił, ce jeszcze 
istnieje wiele zadaM do zrealizowania, 
jak tec wielu ludzi, czekaj>cych na kon-
kretn> pomoc. 

Na zakoMczenie uroczystoWci zosta-
ło wystawione przedstawienie teatral-
ne, które uczciło 215 - lecie urodzin 
wielkego poety Adama Mickiewicza 
oraz 180. rocznicC wydania „Pana Ta-
deusza“. Uczniowie klas 10 i 11 oraz 
klas pocz>tkowych zauroczyli widzów 
piCknym przedstawieniem, podczas 
którego nie zabrakło recytacji i in-
scenizacji najwacniejszych utworów 
Wieszcza.
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W naszym społeczeMstwie wci>c 
pokutuje stereotyp, ce emeryci s> jak-
by niepotrzebni, powinni zamkn>ć siC 
w krCgu rodziny, troszczyć siC o wnuki, 
własne zdrowie, a wolny czas poWwiCcać 
wył>cznie na praktyki religijne. W rze-
czywistoWci zaW jest odwrotnie, emeryci 
posiadaj> inicjatywC i mog> uczestniczyć 
w dalszym rozwoju naszego społeczeM-
stwa. Słuchacze Polskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Solecznikach udo-
wodniaj> to na co dzieM swoj> aktywn> 
postaw> społeczn>. Juc na samym pocz>t-
ku swej działalnoWci słuchacze Uniwer-
sytetu załocyli własne koło ZPL. 

– Z przejWciem na emeryturC wielu lu-
dzi potraciło wiCzi ze swoimi kołami ZPL 
w miejscu byłej pracy. Koło ZPL przy na-
szym Uniwersytecie pozwoliło nadrobić 
t> stratC. Na dzieM dzisiejszy nasze koło 

Aktywni weterani

zrzesza 45 słuchaczy Uniwersytetu. We 
wrzeWniu br. planujemy przyjCcie nowych 
członków do naszego koła – tłumaczy 
prezes koła Antoni Jankowski.

Słuchaczami Polskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Solecznikach 
s> zarówno emerytowani nauczyciele, 
lekarze, incynierowie, jak i byli samo-
rz>dowcy. W zdecydowanej wiCkszoWci 
s> to ludzie legitymuj>cy siC wycszym 
wykształceniem. W ramach organizacji 
działaj> koła zainteresowaM takie jak 
religijne, ogrodnicze, robótek rCcz-
nych i kulinarne. Bardzo pomocne dla 
organizacji pozarz>dowej s> kontakty 
partnerskie z Uniwersytetami Trzecie-
go Wieku w Polsce i na Litwie oraz 
wsparcie samorz>du solecznickiego.

W swoim sprawozdaniu prezes Pol-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Solecznikach Antoni Jankowski pod-
sumował trzyletni okres działalnoWci or-
ganizacji oraz wytyczył dalsze kierunki 
jej rozwoju. Delegaci jednogłoWnie wy-
brali prezesem Polskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Solecznikach na 
kolejn> 3.letni> kadencjC A. Jankow-
skiego oraz wybrali nowy 15. osobowy 
Zarz>d organizacji.

Udanej i owocnej działalnoWci 
członkom Polskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Solecznikach pod-
czas zebrania sprawozdawczo-wybor-
czego pogratulował mer rejonu solecz-
nickiego Zdzisław Palewicz, który jest 
honorowym członkiem Uniwersytetu. 

Andrzej Kołosowski
Fot. autor

25 stycznia br. w Gimnazjum im. J. @niadeckiego w Solecznikach 
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Solecznikach. ZałoMona przed trzema laty 
organizacja pozarządowa liczy 101 członków zrzeszonych w trzech 
filiach działających w Solecznikach, Ejszyszkach oraz Jaszunach. 
W zebraniu wzięło udział 71 delegatów.

UroczystoWć poprowadzili wicepre-
zesi Rejonowego Oddziału ZPL, pre-
zesi solecznickich kół Mariola Pieszko 
i Grzegorz Jurgo. Zagajaj>c spotkanie 
Grzegorz Jurgo odniósł siC do wspo-
mnieM z własnego dzieciMstwa, podkre-
Wlaj>c wagC wyboru jCzyka nauczania, 
jakiego dokonali jego rodzice oraz 
udziału pedagogów w formowaniu Wwia-
domoWci narodowej w młodej osobie.  

Miejsca dostojnych goWci spotkania 
na Sali zajCli prezes Solecznickiego Re-
jonowego Zwi>zku Polaków na Litwie, 
mer rejonu solecznickiego  Zdzisław Pa-
lewicz, dyrektor administracji samorz>du 
rejonu solecznickiego Bolesław Dasz-
kiewicz oraz jego zastCpca Józef Rybak. 

– Zwi>zek Polaków na Litwie po-
wstał z poczucia serca i duszy. Pierw-
sze spotkanie załocycielskie w naszym 
rejonie miało miejsce w ZawiszaMcach, 

Solecznickie spotkanie z okazji 25-lecia ZPL

a grupC inicjatywn> stanowili m. in. 
Józef Rybak, Regina Bućko, Zofi a Gria-
znowa, Stanisław Dawlidowicz,  Irena 
Szablinskaite, Janusz ObłoczyMski. Ta 
spontanicznoWć, która cechowała tamten 
okres była na skalC wielkiego romanty-
zmu, kiedy człowiek wchodził w wielk> 
niewiadom>, chc>c działać w kierunku 
narodowej WwiadomoWci. ZPL powstała 
ceby rozwijać i tworzyć wartoWć zwan> 
polskoWci>. Członkostwo w organizacji, 
to czyny i postawa człowieka. Mamy osi>-
gniCcia, jednak jest tec pewien niedosyt. 
Mamy do czego d>cyć, wzmacniaj>c po-
zycjC jCzyka polskiego, jego poprawnoWć i 
powszechnoWć. B>damy razem w czynnej 
działalnoWci, zostawajmy razem na dobre 
i na złe, kochajmy nasz rejon i róbmy 
wszystko, aby był on rejonem lepszym, 
przykładowym, wzorowym. Nie spoczy-
wajmy na osi>gniCciach, wzmacniajmy 

swoje pozycje, wiedz>c, ce przed nami 
kolejne zwyciCstwa – mówił podczas 
uroczystej akademii prezes Solecznic-
kiego Rejonowego Zwi>zku Polaków 
na Litwie, mer rejonu solecznickiego  
Zdzisław Palewicz.

Podczas spotkania dyplomami So-
lecznickiego Rejonowego ZPL zostali 
odznaczeni długoletni i najbardziej 
aktywni członkowie solecznickich kół.

Irena Kołosowska
Fot. autorka

Przedstawiciele 15 kół z Solecznik i okolicznych miejscowoAci, 
zrzeszonych w Związku Polaków na Litwie spotkało się 18 stycz-
nia br. w Gimnazjum im. Jana @niadeckiego w Solecznikach, aby 
uczcić 25. rocznicę powstania największej jednoczącej Polaków 
na Litwie organizacji. 
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Prawdziwy patriotyzm lokalny i 
umiłowanie języka polskiego od 
najmłodszego do najstarszego 
dało się odczuć 28 stycznia br. 
w gminie Kamionka, gdzie odby-
ło się uroczyste spotkanie koła 
Zwiazku Polaków na Litwie w 
Kamionce z okazji 25-lecia ist-
nienia organizacji.

 Zreszt> miłoWć do ojczyzny, jCzyka, 
tradycji i kulturypolskiej mieszkaMcy 
wsi deklaruj> nie tylko od WwiCta. Hi-
storia mówi, ce w XIX wieku chłopi nie 
pozwolili zamienić koWcioła katolickie-
go na prawosławn> cerkiew. Faktem jest 
tec, ce właWnie Kamionka jako pierwsza 
w latach 90. XX stulecia przekształciła 
szkołC z rosyjskim jCzykiem nauczania 
w szkołC polsk>. Te i wiele innych fak-
tów przypomnieli zebranym mieszkaM-
com, członkom koła oraz honorowym 
goWciom: merowi rejonu solecznickiego 

Zebranych członków przywitali 
prezesi kół: Leokadia Mikonis, pre-
zes koła w Janczunach, Anna JasiM-
ska, prezes koła przy Gimnazjum im. 
A. Krepsztul w ButrymaMcach, Anna 
Korszul, załocycielka koła ZPL w 

Jubileuszowe spotkanie koła ZPL w Kamionce – 
uroczyAcie i wzruszająco

 Jubileusz 25-lecia ZPL w gminie butrymańskiej – 
cztery polskie pokolenia na jednej scenie

Dojlidach. Przypomniały one historiC 
odrodzenia tradycji polskich w gminie 
oraz osoby, które siC przyczyniły do po-
wstania pierwszej organizacji polskiej.

Głos zabrał takce prezes Solecz-
nickiego Oddziału Rejonowego ZPL 

i prezesowi Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego ZPL Zdzisławowi Palewi-
czowi, zastCpcy dyrektora administracji 
Józefowi Rybakowi, radnym Jadwidze 
Sinkiewicz i Tadeuszowi Romanow-
skiemu, ks. proboszczowi Zdzisławowi 
Bochniakowi starosta gminy i wieloletni 
prezes koła w Kamionce Jan Miłosze-
wicz oraz prowadz>ce imprezC Nijola 
BiliMska i Natalia Sinkiewicz.

Z okazji piCknego jubileuszu zebra-
nych członków pozdrowił prezes So-
lecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL 
Zdzisław Palewicz, podkreWlaj>c w swoim 
przemówieniu szczególne zakorzenienie 
polskoWci w mieszkaMcach tej wsi i okolic. 

Kolejnym punktem spotkania było 
wrCczenie dyplomów dla najbardziej 
zasłuconych członków koła, wystCp 
przedszkolaków oraz koncert swoj-
skiej, zawsze otwartej na ludzi i au-
tentycznej „Turgielanki“.

Koło ZPL w Kamionce powstało na 
przełomie 1989-1990 roku. Inicjatorami 

powstania organizacji byli Jan Miłosze-
wicz, Józef Wysocki oraz Leonarda Stan-
czikienie. Koło szybko siC powiCkszało, 
rozwijało działalnoWć na rzecz polskoWci, 
organizowało tradycyjne WwiCta. Zaan-
gacowanie i zapał starosty zaazem preze-
sa koła Jana Miłoszewicza, jak równiec 
mieszkaMców, nie wygasły po 25 latach. 
Dowodem na to było jubileuszowe szczere 
i wzruszaj>ce spotkanie koła, gdzie licznie 
siC zebrała zwarta, przyjazna i prawdziwie 
polska społecznoWć gminy Kamionka.

Beata Pietkiewicz
Fot. autorka

i mer samorz>du Zdzisław Palewicz, 
który pozdrowił zebranych, podkreWlił 
ogromne znaczenie pielCgnowania pol-
skoWci w kacdej rodzinie, podziCkował 
za aktywn> postawC wWród mieszkaM-
ców w sprawach narodowoWciowych.

 Tego popołudnia na scenie wyst>-
piły nawet cztery pokolenia. Od ma-
luchów z przedszkola w Janczunach, 
którzy odwacnie siC przyznawali do by-
cia „małym Polakiem“, przez uczniów 
Gimnazjum im. A. Krepsztul i nauczy-
cieli, którzy nie ustCpuj>c uczniom 
Wpiewali polskie piosenki, po najstar-
sze pokolenie, które z niemniejszym 
zapałem zaWpiewało znane wszystkim 
stare polskie pieWni ludowe. ImprezC ju-
bileuszow> kontynuował młodziecowy 
zespół „Kwiaty Polskie” z Gimnazjum 
w Ejszyszkach, który zaprezentował 
piCkne taMce oraz piosenki polskie. Na 
zakoMczenie imprezy prezes Solecznic-
kiego Oddziału Rejonowego ZPL wrC-
czył dyplomy uznania dla najbardziej 
zasłuconych działaczy kół. 

Beata Pietkiewicz
Fot. autorka

10 lutego odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia Związku 
Polaków na Litwie w gminie butrymańskiej. Członkowie trzech kół – koła 
przy Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach, koło w Janczunach 
oraz koło w Dojlidach – wypełnili salę imprez w Janczunach po brzegi. 
WAród dostojnych goAci zasiadł prezes Solecznickiego Oddziału Re-
jonowego ZPL i mer samorządu Zdzisław Palewicz, wicemer Andrzej 
Andruszkiewicz, radni Wojciech Szyłka oraz Tadeusz Rudzis, ksiądz 
proboszcz Szymon Wikło, starosta gminy Wanda Bielska.
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18 lutego br. na fali odbywających 
się obchodów jubileuszu 25-lecia 
Związku Polaków na Litwie jubile-
usz obchodziły koła ZPL starostwa 
w Turgielach: koło przy starostwie, 
w którym wieloletnim prezesem 
jest starosta gminy Wojciech Jur-
gielewicz oraz Koło przy Szkole 
@redniej im. Pawła Ksawerego 
Brzostowskiego, które prowadzi 
Jarosław Jurgielewicz.

Tego dnia w sali Centrum Kultury 
zebrali siC członkowie obydwu kół 
oraz szanowni goWcie: prezes Solecz-
nickiego Oddziału Rejonowego ZPL i 
mer samorz>du rejonu solecznickiego 
Zdzisław Palewicz, prezes Zwi>zku 
Polaków na Litwie i poseł na Sejm RL 
Michał Mackiewicz, redaktor tygodni-
ka „Nasza Gazeta“ Janina Lisiewicz.

Jako pierwszy wyst>pił prezes koła 
przy szkole Jarosław Jurgielewicz, 
który przedstawił historiC odrodzenia 
polskoWci i powstania kół w gminie tur-
gielskiej. W swej prezentacji podkreWlił, 
ce najwacniejszym celem działalnoWci 

kół jest wychowywanie młodziecy w 
duchu polskoWci, krzewienie uczuć pa-
triotycznych, kultywowanie obyczajów 
i tradycji, WciWle zwi>zanych z bogat> 
histori> gminy oraz nawi>zywanie kon-
taktów z Macierz>.

NastCpnie głos zabrał prezes koła 
przy starostwie Wojciech Jurgielewicz, 
który przypomniał, jak wielki był entu-
zjazm i z jak wielkim zaangacowaniem 
mieszkaMcy zabrali siC do tworzenia 
wspólnoty opieraj>cej siC na odrodze-
niu narodowym.

Zebr anych pozdrowili takce prezes 
Solecznickiego Oddziału Rejonowe-
go ZPL Zdzisław Palewicz oraz prezes 

Turgiele wierne tradycjom

Zwi>zku Polaków na Litwie Michał 
Mackiewicz.

Swoje przywi>zanie do ziemi, tra-
dycji i przede wszystkim polskoWci 
społecznoWć pokazała na scenie, gdzie 
wyst>pił zespół pieWni ze Szkoły Vred-
niej im. P. K. Brzostowskiego „Brzo-
stowianie“ oraz zespół pieWni i taMca 
„Turgielanka“. 

Obchody jubileuszu zakoMczyła ku 
pokrzepieniu serc wspólnie zaWpiewana 
„Rota“ oraz dyplomy uznania dla człon-
ków kół, które, dziCkuj>c kacdemu z osob-
na, wrCczył prezes Zdzisław Palewicz.

Beata Pietkiewicz
Fot. autorka

Koło Związku Polaków w  Podbo-
rzu powstało na fali odrodzenia 
narodowego Polaków na Wileńsz-
czyKnie. Pierwszym prezesem 
został Tadeusz Baranowski. Nie 
były to łatwe czasy ze względu na 
wielu wątpiących, obawiających 
się nowych zmian, trzymających 
się starego sowieckiego ustroju.  

Mimo to znaleali siC ludzie, któ-
rzy wybrali kierunek odrodzenia na-
rodowego i zostali członkami ZPL, 
rozpoczynaj>c aktywn> działalnoWć 
społeczno-kulturaln>. Oni to właWnie 
zaczCli organizować wieczorki Mickie-
wiczowskie, przedstawienia teatralne, 
Wpiewać polskie piosenki. Podborza-
nie jako jedni z pierwszych wystawili 
przedstawienie Bocenarodzeniowe i z 
goWcinnymi koncertami wyjecdcali do 

Podborze – wszystkie pokolenia
na słuMbie polskoAci

Solecznik, Ejszyszek, Janczun, Gierwi-
szek, a nawet na BiałoruW.  Vpiew inte-
grował rodzinC i społeczeMstwo polskie. 

  Koło ZPL w Podborzu było zrócni-
cowane wiekowo, bowiem nalecały do 
niej całe rodziny ł>cznie z dziadkami, 
rodzicami i wnukami: trzy pokolenia 
rodziny Baranowskich, rodzina pani 
Haliny Andruszkiewicz, rodzina Pie-
traszkiewiczow, rodzina  Moniki  i Jó-
zefa KuczyMskich,  rodzina Benedykta 
KuczyMskiego, rodzina Wojsiatów,  itd. 

  Obchody jubileuszu 25-lecia w 
Podborzu, które odbyły siC 11 lutego 
br., zebrały członków dwóch kół: koła 
w Podborzu oraz koła w TietiaMcach. 
Sw> obecnoWci> jubileuszowe zebranie 
zaszczycił prezes Solecznickiego Od-
działu Rejonowego ZPL i mer samo-
rz>du rejonu solecznickiego Zdzisław 
Palewicz, który pogratulował piCkne-
go jubileuszu i wrCczył wyrócnionym 

członkom koła dyplomy uznania.
 Prezes koła w Podborzu Teresa 

Wojsiat podsumowuj>c powiedziała: 
Jubileusz – to nie tylko podsumowanie 
wyników, lecz i nakreWlenie planów 
na przyszłoWć, bowiem problemy nie 
znikaj>, a na miejsce starych trudnoWci 
pojawiaj> siC nowe, mamy coraz to 
inne zagrocenia. Dlatego powinniWmy 
trwać w polskoWci i dalej krzewić nasze 
tradycje wspólnie – i szkoła, i staro-
stwo, i ludzie zaangacowani społecznie 
w kole ZPL.
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Rozwój przekazanych przez na-
szych ojców wartoAci, pielę-
gnowanie tradycji narodowych, 
zachowanie języka ojczystego, 
kształtowanie godnoAci i toMsa-
moAci narodowej – takie zadania 
stały przed załoMycielami koła 
Stowarzyszenia Społeczno – Kul-
turalnego w Ejszyszkach przed 
25 laty. Są one aktualne równieM 
w momencie Awiętowania 25. 
rocznicy powstania pierwszej 
polskiej organizacji na Litwie, po 
roku przekształconej w Związek 
Polaków na Litwie. 

Jak było, jak jest i jak widzi siC 
działalnoWć ZPL mówiło siC podczas 
uroczystej jubileuszowej akademii, 
jaka odbyła siC 19 lutego w sali ejszy-
skiego starostwa. W spotkaniu wziCli 
udział przedstawiciele trzech działa-
j>cych w Ejszyszkach kół. Miejsca 
dostojnych goWci zajCli mer rejonu so-
lecznickiego, prezes Solecznickiego 
Rejonowego Oddziału ZPL Zdzisław 
Palewicz, poseł na Sejm RL Leonard 
Talmont, wicemer rejonu solecznickie-
go Andrzej Andruszkiewicz. Zebranych 
witali prezesi kół Marzena Juchniewicz 

i Tadeusz ZimiMski, którzy szczególne 
słowa uznania i wdziCcznoWci skiero-
wali do tych, co stali u aródeł powstania 
ZPL w Ejszyszkach: Zofi i WiCckie-
wicz, Rozalii Juchniewicz, Stanisława 
Witukiewicza, Henryka Fedorowicza, 
Leonarda Talmonta, Józefy ChoroWcin, 
Michała Sienkiewicza. Wyrazy podziC-
ki i szacunku do tych osób, jak tec tych, 
co w okresie póaniejszym przejCli ster 
kierownictwa organizacj> i prowadz> j> 
dzisiaj kierował takce prezes Solecznic-
kiego Rejonowego Oddziału ZPL Zdzi-
sław Palewicz, który wrCczył najbar-

dziej aktywnym członkom ejszyskich 
kół dyplomy i przekazał gratulacje.

– 25 lat istnienia ZPL, to niezmier-
nie bogaty i interesuj>cy okres, zarów-
no w historii kraju, jak tec formowania 
ideologii człowieka. Na przeci>gu tego 
czasu zostaliWmy wierni pierwotnym 
ideałom i ideom naszej organizacji. 
Nalecymy do niej przede wszystkim z 
poczucia serca, z obowi>zku przeka-
zywanego z pokolenia na pokolenie. 
Musimy być dumni z naszej  25-letniej 
społecznej działalnoWci, tym niemniej 
nie mocemy spoczywać na laurach, 
tylko ci>gle iWć do przodu, bo pracy 
nigdy nie brak. A do tego potrzebna 
inicjatywa, aktywnoWć, zaangacowanie. 
byczC sobie i wam, aby wystarczyło na 
siły do pracy na rzecz polskoWci – mó-
wił prezes Solecznickiego Rejonowego 
Oddziału ZPL Zdzisław Palewicz.

Podsumowywali stan posiadania or-
ganizacji równiec sami ejszyszczanie 
– poseł na Sejm RL Leonard Talmont, 
wicemer rejonu solecznickiego Andrzej 
Andruszkiewicz, którzy podkreWlali, 
ce trudno jest zaczynać, ale niełatwo 
tec jest kontynuować pracC, na co dziW 
nalecy skierować szczególn> uwagC. 

PodniosłoWci spotkania nadał kon-
cert zespołu „Kwiaty Polskie”, działa-
j>cy przy Gimnazjum w Ejszyszkach, 
który w tym roku, podobnie jak i Zwi>-
zek Polaków na Litwie, bCdzie obcho-
dził swoje 25-lecie.

Irena Kołosowska
Fot. autorka

Jubileuszowe spotkanie kół ZPL 
w Ejszyszkach
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Na pewno nie było tak jak 25 lat 
temu, kiedy przyjechali tu po kry-
jomu i niepewni rozwoju dalszych 
wydarzeń. Jednak i teraz, i wtedy 
towarzyszyło im ogromne wzru-
szenie i racja podjętej decyzji.

20 lutego br. w przedszkolu w Zawi-
szaMcach spotkali siC załocyciele Zwi>z-
ku Polaków w rejonie solecznickim: 
Zdzisław Palewicz, Janusz ObłoczyMski, 
Józef Rybak, Zofi a Griaznowa, Regina 
Bućko, Irena Szablinskaite. WWród ini-
cjatorskiej siódemki zabrakło Stanisła-
wa Dawlidowicza, który odszedł od nas 
przed kilkoma laty. Zanim zaczCli siC 
dzielić wspomnieniami i rozwacaniami 
ze sob> i zebranymi, wszystkich czekał 
przepiCkny koncert przedszkolaków – 
prawdziwe widowisko patriotyczne, za 
które nie szczCdzili oklasków i braw.

– Przyznam szczerze, ce po tylu la-
tach udziału w rócnych spotkaniach, 
trzeba było 25 lat, ceby usłyszeć hymn 
Polski w wykonaniu przedszkolaków. 
Jakce piCknie to zrobili – głoWno, wy-
raanie! Jestem ogromnie wzruszony i 
jednoczeWnie pewny słusznoWci sprawy, 
jak> zaczCliWmy tutaj ce przed 25 laty. 
Dzisiaj to wygl>da spraw> oczywist> 
i naturaln>, ale nie było to łatwo, bo 
realia były inne i powołanie organizacji 
polskiej wymagało ogromnej odwagi. W 
zwi>zku z tym z racji pełnionego dziW 
przeze mnie stanowiska prezesa Od-
działu ZPL chciałbym serdecznie po-
dziCkować pierwszemu prezesowi naszej 
organizacji Januszowi ObłoczyMskiemu, 
jak tec wszystkim, z kim wtedy miałem 
zaszczyt działać na rzecz polskoWci – po-
wiedział prezes Solecznickiego Rejono-
wego Oddziału ZPL Zdzisław Palewicz, 
który takce wrCczył dyplomy uznania 
dla najbardziej aktywnych członków 
koła ZPL w ZawiszaMcach.

Swoimi wspomnieniami z zebra-
nymi podzielili siC tec Janusz Obło-
czyMski, Zofi a Griaznowa, Józef Rybak, 
Irena Szablinskaite.

Nawi>zuj>c do piCciu prawd, przy-
jCtych podczas I Zjazdu ZPL w Wil-
nie w swoim przemówieniu pierwszy 
prezes solecznickiego ZPL Janusz Ob-

Zawiszańce – 
tu powstawał ZPL

łoczyMski mówił przede wszystkim o 
wacnoWci postawy kacdego człowieka 
wzglCdem polskoWci.

– PiCć wacnych prawd: JesteWmy 
Polakami; Litwa – Ojczyzn> – Polska – 
Macierz> nasz>; Ziemia ojców – nasz> 
ziemi>; Mowa i wiara dziadów – mow> 
i wiar> wnuków; Polak Polakowi i lu-
dziom wszystkim – bratem. Czy zostały 
one wykonane? W pełni zrealizowa-
liWmy raczej tylko ostatnie. JesteWmy 
tolerancyjni, czasami ac za duco, jeceli 
chodzi o odpowieda na niektóre zacho-
wania sił nacjonalistycznych. Litwa jest 
nam Ojczyzn> w pojCciu geografi cz-
nym, z kolei PaMstwo Litewskie, nie 
stało siC nasz> matk>, tylko macoch>. 
JCzyk polski jest wypierany na margi-
nes, jednak czCstokroć z naszej winy, 
gdyc nie posługujemy siC nim nawet 
tam, gdzie nikt nam tego nie broni: w 
rodzinie, na ulicy, w sklepie, nawet w 
polskiej szkole na korytarzu dziecko nie 
zawsze mówi po polsku. Te hasła mu-

sz> trafi ć do naszych serc. Nie musimy 
cyć i pracować byle jak, musimy cyć i 
pracować dobrze. Ogromne s> nasze 
osi>gniCcia, jednak wiele jeszcze jest do 
zrobienia – mówił Janusz ObłoczyMski.

Wspomnienia maj> to do siebie, ce 
mocna nimi siC dzielić bez koMca. Pani 
Regina Bućko przyniosła scenariusz 
pierwszego spotkania załocycielskiego 
w Domu Kultury, pani Zofi a Griaznowa 
próbowała przypomnieć, kto zasiadał 
w prezydium i jak przeracaj>cy był 
pierwszy rz>d publicznoWci, złocony 
wył>cznie z wrogich sił partyjnych. 
DziW te wspomnienia cechuje nie tyl-
ko sentymentalnoWć i romantyzm. Ta 
ogromna odwaga, na któr> zdobyła siC 
wówczas „solecznicka siódemka” prze-
rosła w ogromny ruch patriotyczny, w 
którym wielu znalazło swoje miejsce i 
pewnymi krokami idzie w stronC no-
wych osi>gniCć i nowych jubileuszy.

Irena Kolosowska
Fot. autorka
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Adres do korespondencji: 
ul. Wileńska 48 
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Tak jak to było w przypadku wielu miejscowoWci 
WileMszczyzny ogniwem polskoWci w Białej Wace była 
miejscowa szkoła Wrednia, wówczas jeszcze trójjCzyczna 
szkoła – polska, litewska i rosyjska. Pierwszym pre-
zesem koła została ówczesny dyrektor szkoły Jerzy 
Grygorowicz.

– Naszymi celami od pocz>tku było pielCgnowanie kul-
tury polskiej, jCzyka polskiego oraz tocsamoWci narodowej. 
Chociac nasze koło nie było bardzo liczne, jego cech> była 
prCcna i oddana praca społeczna jego członków. W ducej 
mierze przyczyniło siC to do powstania w Białej Wace osob-
nej, polskiej szkoły Wredniej, która teraz nosi imiC słynnej 
pisarki polskiej Elizy Orzeszkowej. Droga była ciernista 
ale udało siC nam j> pokonać- powiedział J. Grygorowicz.

W roku 1992 w Białej Wace powstało miejskie koło 
ZPL, któremu przewodniczy obecny starosta gminy bia-
łowackiej Gienadij Baranowicz. 

Jednym z nowych zadaM białowckich kóła ZPL stało 
siC nawi>zanie i rozszerzenie kontaktów naszej szkoły ze 
szkołami w Macierzy oraz praca z młodziec> na niwie 
sportu. DziCki tym poczynaniom białowaczanie maj> dzisiaj 
mocliwoWć wycieczek nauczycieli i uczniów do szkół w 
Polsce, co zaW z kolei sprzyja zwiCkszeniu liczby wolumi-
nów z literatury polskiej w bibliotece szkolnej, osiedlowej. 
Młodziec dziCki współpracy z rówieWnikami w Polsce ma 
mocliwoWci (i z nich korzysta) wyjecdcać na kolonie do 

PręMnie pracują na rzecz polskoAci

Polski. Nauczyciele zaW chCtnie korzystaj> z przedsiCwziCć 
edukacyjnych oraz stacy w Macierzy. 

W listopadzie 2006 r. białowackie koło ZPL otrzymało 
własn> siedzibC, w budynku starostwa białowckiego, które 
stało siC miejscem spotkaM członków zwi>zku.

– Biał> WakC od wielu miejscowoWci rejonu solecznickie-
go wyróznia skład narodowoWciowy. W miasteczku zamiesz-
kuj> przedstawiciele 15 narodowoWci. Polacy stanowi> 69 
proc. mieszkaMców. W swojej pracy społecznej nie odcegnu-
jemy siC od s>siadów innych narodowoWci i wszyscy razem 
pracujemy dla dobra Białej Waki. Obecnie koło miejskie 
liczy 100 członków. Bierzemy aktywny udział we wszystkich 
akcjach społecznych w obronie praw mniejszoWci narodo-
wych, nie zapominaj>c jednoczeWnie o codziennej pracy na 
rzecz polskoWci - powiedział G. Baranowicz.

Z okazji jubileuszu 25. lecia powstania koła Zwi>zku 
Polaków na Litwie w Białej Wace uczestników uroczystoWci 
pozdrowili: prezes Zwi>zku Polaków na Litwie Oddziału 
Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz oraz poseł na Sejm 
RL Leonard Talmont. Honorowi goWcie odznaczyli dyplomami 
uznania najaktywniejszych członków ZPL w Białej Wace.

Jubileuszow> uroczystoWć w Białej Wace uWwietnił 
koncert w wykonaniu kapeli i solistów zespołu folklory-
stycznego „Solczanie”

Andrzej Kołosowski
Fot. autor

Sala Domu Kultury w Białej Wace stała się 21 lutego br. miejscem obchodów 25. lecia powstania 
w miasteczku pierwszego koła Związku Polaków na Litwie. Podniosła uroczystoAć zebrała ponad 
80 członków polskiej organizacji działających w miasteczku.


