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S£OWO WSTÊPNE

O pierniku i wiatraku

SPIS TRECI

Przyroda obdarzy³a cz³owieka rozumem, ale czasami tak siê zdarza, ¿e
mimo tego daru z trudem potrafi porozumieæ siê z sobie podobnym i rzeczowo przedstawiæ swoje myli b¹d argumenty. Narodowoæ, kolor skóry,
przynale¿noæ religijna nie maj¹ na to
¿adnego wp³ywu. Kolejny dowód tego
dotar³ na Litwê z Puñska, stolicy litewskiej diaspory w Polsce.
Mniejszoæ litewska gminy Puñsk
jest zaniepokojona planami budowy
wiatraków pr¹dotwórczych, które
mog¹ rozproszyæ miejscow¹ ludnoæ
na cztery strony wiata. Inwestor chce
ustawiæ w gminie od 5 do 9 wiatraków.
Maszty mia³yby stan¹æ miêdzy innymi
na terenie miejscowoci Puñsk, Wojczuliszki, Kalinowo, Szo³tany. Radni
gminy, w zdecydowanej wiêkszoci
miejscowi Litwini, wnieli odpowiednie poprawki do studium zagospodarowania przestrzennego gminy. I tu
nagle taki opór spo³eczny ziomków.
Je¿eli pojawi¹ siê wiatraki, w niebezpieczeñstwie znajdzie siê zachowanie litewskiej identycznoci. Obawiamy siê, ¿e m³odzi ludzie nie bêd¹ zak³adaæ tu rodzin, zostan¹ sami emeryci,
straszy litewsk¹ agencjê informacyjn¹
prezes litewskiej wspólnoty Algirdas
Vaicekauskas.
Co ma piernik do wiatraka, pyta
s³ynne polskie przys³owie. Jego znaczenie s³ownik jêzyka polskiego t³umaczy jako przekonanie o braku jakiegokolwiek zwi¹zku miêdzy dwoma rzeczami (sprawami). W koñcu lat 90. mniejszoæ litewska Sejn protestowa³a przeciwko planom polskiej stra¿y granicznej budowy w okolicach miasteczka
stra¿nicy. Argument by³ taki, ¿e przy-
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bycie do etnicznie litewskiego terenu
kilkudziesiêciu m³odych i zdrowych
WOP-istów mo¿e zawa¿yæ na sytuacji
demograficznej nie na korzyæ mniejszoci rdzennej. W jaki sposób polski
pogranicznik móg³by spolonizowaæ
okolice Sejn, doros³emu czytelnikowi
nie muszê t³umaczyæ. Protest dziwny,
ale jest w nim, chocia¿ i komiczny, lecz
argument. Nawiasem mówi¹c polski
WOP wycofa³ siê z budowy stra¿nicy
w imiê interesów mniejszoci narodowej. Po³¹czyæ natomiast wiatrak pr¹dotwórczy z problemem zachowania identycznoci narodowej mój sk¹py umys³
w ¿aden sposób nie daje rady.
Skoro by³a mowa o wiatraku to nie
sposóbnie wspomnieæ równie¿ o pierniku. Najlepiej je piek¹ w Toruniu, zna to
ka¿dy jak i to, ¿e piernikiem czêsto w jêzyku polskim nazywa siê rzecz, któr¹ kto
kogo chce zwabiæ. Swoisty piernik m³odym Polakom z Wileñszczyny, w postaci
Nowej ustawy o owiacie, upiek³o litewskie ministerstwo owiaty. Im wiêcej
nauki w jêzyku litewskim, tym potê¿niejsza wiedza. Swoj¹ teoriê broni rankingiem szkó³ litewskich i polskich, który
na jego polecenie wykona³a jedna z ma³o
znanych firm.
W³asne rankingi szkó³ na Litwie od
lat prowadzi czasopismo Veidas.
Ostatni ranking szkó³ za 2011 rok ukaza³
siê w kwietniu br. Ku zdziwieniu ministra G. Steponavièiusa w rankingu bardzo dobrze wypad³y szko³y polskie. Najbardziej spektakularny awans uzyska³a
Szko³a rednia im. M. Baliñskiego w Jaszunach, która w porównaniu z rankingiem 2010 roku, awansowa³a z 395 pozycji na 39! Dla porównania jej s¹siadka
litewska Szko³a rednia Auros zde-
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gradowa³a z 214 miejsca na 396. Solecznickie Gimnazjum im. J. niadeckiego
Veidas umieci³ na 212 pozycji, Gimnazjum Tysi¹clecia, ostojê owiaty litewskiej na Ziemi Solecznickiej na 324.
Gimnazjum im. S. Rapolonisa w Ejszyszkach dzieli od swojego polskiego s¹siada piêæ pozycji, odpowiednio
232 i 237 miejsce w rankingu.
Miejsce placówki owiatowej w
rankingu poczytnego tygodnika zale¿y od sumy punktów przyznanych w
nastêpnych wskanikach: liczba maturzystów, którzy dostali siê na studia
wy¿sze na Litwie, za granic¹, rednia
ocen wszystkich maturzystów z egzaminów pañstwowych z jêzyka litewskiego, matematyki, historii i jêzyków
obcych, odsetek maturzystów, którzy
z³o¿yli wy¿ej wymienione egzaminy z
wynikiem od 90 do 100 punktów.
Ranking Veidasu, jakby go nie
krytykowali sami dyrektorzy szkó³ i pedagodzy, dziwnym trafem jest bardziej
zbli¿ony do danych rankingu szkó³ polskich i litewskich w miejscowociach
Wileñszczyzny, opracowanego przez
Macierz Szkoln¹ i Forum Rodziców
Szkó³ Polskich, ni¿ wykonanego na zamówienie resortu owiaty.
Co ciekawe, poczytne i szanowane
litewskie czasopismo Veidas nigdy
nie dawa³o powodu podejrzewaæ go
chocia¿ o odrobinê mi³oci do Polaków.
Andrzej Ko³osowski
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Praca u podstaw 
dla ma³ej Ojczyzny
 Zacznijmy rozmowê od tego,
jaki jest stan posiadania Solecznickiego Oddzia³u ZPL.
 Dzia³amy od 1989 roku. Jestemy najwiêksz¹ organizacj¹ spo³eczn¹ w rejonie, obecnie Solecznicki Oddzia³ ZPL liczy ok. 1200 cz³onków, zrzeszonych w 49 ko³ach, które dzia³aj¹ na terenie ka¿dej gminy.
Liczebnoæ tych kó³ jest ró¿na: od
10 osób do 100. Nale¿¹ do nich ludzie w ró¿nym wieku, od m³odzie¿y
szkolnej do emerytów, ludzie ró¿nych
zawodów, choæ gros stanowi¹ pedagodzy. Jedne ko³a dzia³aj¹ aktywniej,
inne, niestety, s¹ pasywne. Ludzie,
skupieni wokó³ ZPLu  to przede
wszystkim ideowcy, pracuj¹cy na
rzecz polskoci z poczucia serca, powiêcaj¹cy swój czas wolny, szczerze udzielaj¹cy siê tej pracy. Nale¿y im
siê podziêkowanie za to, ¿e ZPL tworzyli i tworz¹. Nie chcia³bym kogo
specjalnie wyró¿niaæ, ale dorobek niektórych kó³ jest naprawdê imponuj¹cy. Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ ko³o
zrzeszaj¹ce cz³onków zespo³u Solczanie, które wykonuje ogromn¹ pracê
na rzecz zachowania to¿samoci narodowej i krzewienia kultury. Dzia³aj¹
 to widaæ, s³ychaæ i czuæ, nale¿¹ siê
im wiêc wyrazy najwy¿szego uznania.
Pozytywnym przyk³adem s¹ ko³a dzia³aj¹ce w szko³ach, np. w gimnazjum
niadeckiego w Solecznikach, w
gimnazjum w Ejszyszkach, w Jaszunach, Dziewieniszkach. Prowadz¹ one pracê dydaktyczn¹ i wychowawcz¹, która nale¿y do bezporednich obowi¹zków szkó³, ale
zarazem jest ona uzupe³niana dziêki
ponadprogramowemu zaanga¿owaniu administracji i spo³eczników. Jest
wiêc organizowana praca pozalekcyjna, ró¿ne konkursy, imprezy...
Cele i zadania ZPL, czy to w
Wilnie, w rejonie wileñskim, wiê-

ciañskim czy solecznickim s¹
zbie¿ne, ale w ka¿dym regionie
maj¹ te¿ swoj¹ specyfikê. Co jest
podstaw¹ dzia³alnoci solecznickiego oddzia³u?
Zgadzam siê, cele i zadania s¹ jednakowe wszêdzie, czy to w Wisagini, czy w Solecznikach, bo zadaniem
ZPL jest odradzanie i utrwalanie to¿samoci narodowej. Ta praca nie ma
granic ani terytorialnych, ani czasowych: wszêdzie, gdzie mieszkaj¹ Polacy, trzeba po prostu pracowaæ u
podstaw. Nasz¹ specyfik¹ jest z pewnoci¹ to, ¿e na naszym terenie Polacy stanowi¹ zdecydowan¹ wiêkszoæ, ok. 80 proc ogó³u mieszkañców rejonu. W zwi¹zku z tym wymagania wobec nas s¹ wiêksze. Dla
kogo zorganizowanie imprezy na
dobrym poziomie  to ju¿ wielki
wysi³ek. Dla nas, maj¹cych wiêksze
mo¿liwoci, jest to organizacyjnie
prostsze, ale poprzeczka jest o wiele wy¿ej ustawiona. Szko³y musz¹
byæ lepsze, i jêzyk polski publicznie
u¿ywany, nie zwa¿aj¹c na to, ¿e prawo litewskie tego nam nie zezwala, i
jêzyk ojczysty ma byæ ¿ywy, poprawny, i kultura z najwy¿szej pó³ki.
To wszystko wymaga powiêcenia,
pracy spo³ecznej, bo nie mamy przecie¿ mo¿liwoci wszêdzie zatrudniæ
specjalistów. A przecie¿ trzeba te¿
zadbaæ o to, ¿eby obywatele godnie
¿yli, o dom, rodzinê, wychowanie
dzieci. S³owem, Polak  to nie tylko
ten, kto po polsku rozmawia i g³osi
patriotyczne deklaracje, Polak  to
ten, kto jest gospodarny, dba o swoj¹
ziemiê ojczyst¹, o przysz³oæ. Poprzez
nasz¹ organizacjê staramy siê o tym
mówiæ, propagowaæ idee, które sprawiaj¹, ¿e nasz rejon staje siê bardziej
atrakcyjny, przyjazny, tolerancyjny.
Podczas konferencji jako prezes wyg³osi Pan sprawozdanie z
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5 maja odbêdzie siê konferencja sprawozdawczo-wyborcza Solecznickiego Oddzia³u ZPL, która podsumuje wyniki 3-letniej kadencji. O tym, co zosta³o dokonane i na czym nale¿y skupiæ uwagê w przysz³oci  w rozmowie z prezesem oddzia³u, merem rejonu Zdzis³awem Palewiczem.

dzia³alnoci za ostatni¹ kadencjê. Co zosta³o dokonane, jakie
by³y najwa¿niejsze wydarzenia?
Jest to konferencja sprawozdawcza, a wiêc bêdê mówi³ o tym, co
robilimy w tych podstawowych obszarach. Przede wszystkim jest to
dzia³alnoæ polityczno spo³eczna,
gdy¿ w ci¹gu 3-letniej kadencji mielimy kilka istotnych wydarzeñ politycznych: wybory do Parlamentu
Europejskiego, prezydenckie, uzupe³niaj¹ce do Sejmu i samorz¹dowe. Dla
nas tutaj mieszkaj¹cych, dla ca³ej spo³ecznoci polskiej ka¿de wybory s¹
wa¿ne. Od aktywnoci obywatelskiej
wiele zale¿y. I w tym miejscu mogê
stwierdziæ, ¿e cz³onkowie ZPL maj¹
tego wiadomoæ, z wielkim zaanga¿owaniem i powiêceniem sami bior¹
udzia³ w g³osowaniu, pracuj¹ jako
agitatorzy, zachêcaj¹c ludzi do przyjcia do urn i nastêpnie  jako obserwatorzy. Oczywicie dzia³amy tu
wspólnie z polsk¹ parti¹, innymi organizacjami spo³ecznymi. Wyniki s¹
dowodem tego, ¿e jestemy skuteczni, gdy¿ w wyborach samorz¹dowych
w 2011 r. uzyskalimy rekordowe
poparcie, zdobylimy 22 z 25 miejsc
w radzie samorz¹du. Powodem do
dumy jest te¿ wysoka frekwencja i
poparcie dla programu AWPL, a jest
to nasz wspólny program.
Chcia³bym mocno zaakcentowaæ
potrzebê kszta³towania postawy oby-
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watelskiej, jest to dla nas sprawa
pierwszej wagi. Musimy zrozumieæ,
¿e w sytuacji zmieniaj¹cych siê koniunktur politycznych mo¿emy polegaæ przede wszystkim na sobie, ¿e
wiele zale¿y od nas samych, ¿e mówiæ  to dzia³aæ. Nie da siê pokonaæ
problemy, bêd¹c pasywnym  zawsze
to powtarzam. Czy to polityk, czy
zwyk³y mieszkaniec miasta czy wsi
 musi mieæ wiadomoæ, ¿e przysz³oæ zale¿y od jego obywatelskiej
postawy. ZPL kszta³tuje takie postawy poprzez wspólne dzia³ania na korzyæ lokalnych rodowisk. Jest to
szeroki i wa¿ny obszar dzia³alnoci
naszej organizacji.
Kolejnym istotnym obszarem, na
którym koncentrujemy szczególn¹
uwagê, s¹ sprawy szkolnictwa polskiego. Temat  rzeka. I problemów
w tej dziedzinie nie maleje. Nie mo¿na jednak pomin¹æ milczeniem wysi³ków i pracy, które cz³onkowie
zwi¹zku wspólnie z administracjami
szkó³, Macierz¹ Szkoln¹ wk³adaj¹
w dzia³alnoæ owiatow¹. Wspólnym
staraniem s¹ organizowane liczne
konkursy historyczne, literackie,
wiêta, wspieramy organizacjê olimpiady jêzyka polskiego, organizujemy wycieczki edukacyjne, kolonie
dla dzieci, seminaria dla nauczycieli.
Wspólnie z Pañstwow¹ Wy¿sz¹
Szko³¹ Zawodow¹ w Elbl¹gu i miastem Szczytno zorganizowalimy w
Solecznikach konferencjê naukowometodyczn¹ pt. Rodzina wobec
wyzwañ wspó³czesnoci. Dziêki
nawi¹zanym kontaktom z uczelniami w Polsce moglimy pomóc sporej grupie naszej m³odzie¿y podj¹æ
studia w Macierzy, a tym, którzy studiuj¹ na Litwie i s¹ aktywni, wystawiamy opinie do wniosków o stypendia Fundacji Semper Polonia.
Naszym celem jest dobra, konkurencyjna, na wysokim poziomie szko³a polska, ale sytuacja jest obecnie
taka, ¿e musimy walczyæ o jej zachowanie. Aktywnie uczestniczylimy we
wszystkich podejmowanych przez
spo³ecznoæ polsk¹ kraju dzia³aniach
w obronie polskiej edukacji: wiecach,
akcji zbiórki podpisów itp. Wymaga³o to zaanga¿owania wielu osób i ko³a
ZPL spe³ni³y swoj¹ misjê.
ZPL wykonuje te¿ konkretn¹ pracê na rzecz zachowania dziedzictwa,
utrwalenia pamiêci narodowej, ladów
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polskiej obecnoci na tej Ziemi. Chodzi nam o pielêgnowanie, upamiêtnienie naszej bogatej historii. Na tym
obszarze równie¿ wiele dokonalimy
i znowu¿  wspólnym wysi³kiem samorz¹du, ZPL, AWPL: uporz¹dkowane zosta³y miejsca pochówku ¿o³nierzy AK w Ejszyszkach i Solecznikach,
w Ejszyszkach stan¹³ pomnik upamiêtniaj¹cy mieszkañców, ofiary wywózek i repatriacji, w Kolenikach 
pomnik Jana Paw³a II. Cz³onkowie
zwi¹zku mieli w tych wydarzeniach
udzia³ zarówno merytoryczny, jak
równie¿ finansowy i w formie pracy
u podstaw.
Praca z m³odzie¿¹ w dziedzinie
sportu  to kolejny obszar dzia³alnoci
ZPL. Zorganizowalimy wiele turniejów, wystêpowalimy w roli sponsorów zawodów siatkarzy, koszykarzy
itp. Dla m³odych sportowców by³y
organizowane wyjazdy do Polski.
Wyjazdy krajoznawcze, edukacyjne dla cz³onków ZPL oraz osób
zainteresowanych  to kolejna sfera dzia³alnoci, to równie¿ praca
wymagaj¹ca przygotowania, czasu, zaanga¿owania, znalezienia dofinansowania, niemniej warta zachodu, bowiem sprzyja tworzeniu siê
wspólnoty. Wyj¹tkowe by³y wyjazd
do Smoleñska i Katynia, jak równie¿ pielgrzymki do Polski ladami
Jana Paw³a II.
Niew¹tpliwie wa¿nym wydarzeniem ostatnich lat by³o pojawienie siê
miesiêcznika Soleczniki, który zdoby³ sobie grono wiernych czytelników.
Jakie s¹ plany na przysz³oæ,
czy cz³onkowie zwi¹zku proponuj¹ jakie zmiany, nowe formy,
kierunki dzia³alnoci?
Z proponowaniem, przyznam, nie
jest ³atwo. We wspó³czesnym wiecie bezinteresownych spo³eczników
nie spotyka siê tak czêsto, jak by siê
chcia³o. Z braku czasu, w nawale obowi¹zków cz³owiek ma coraz mniej
chwil na pracê spo³eczn¹ i dlatego
utrzymanie takiego stanu rzeczy, kiedy ludzie chc¹ spo³ecznie pracowaæ
 to ju¿ wyzwanie. Moim osobistym
celem jest zachêcenie ludzi do mylenia i do pracy organicznej tam, gdzie
mieszkaj¹. W ich ma³ych ojczyznach
musz¹ powstaæ lokalne wspólnoty,
grupy osób nieobojêtnych wobec
tego, co wokó³ siê dzieje. Nie w Wilnie, nie w Solecznikach, lecz tu, obok,

w Taboryszkach, Turgielach, Ejszyszkach czy Dajnowie. Musz¹
chcieæ siê spotykaæ, rozmawiaæ o
zwyk³ych sprawach  gospodarczych
i tych natury duchowej. Naszym obowi¹zkiem jest rozwój organizacji,
¿eby znaleli w niej miejsce dla siebie ludzie m³odzi. Mamy oczywicie
pozytywne przyk³ady zaanga¿owania
w dzia³alnoæ spo³eczn¹ m³odych
osób, takich z ³awy szkolnej, studentów i osób ju¿ po studiach, ale chcia³oby siê, ¿eby by³o ich wiêcej. No i
¿eby chcieli co zrobiæ dla swojej
ma³ej ojczyzny. Pracy jest naprawdê
du¿o, zaczynaj¹c od dwujêzycznej
tabliczki, któr¹ mo¿na zamieciæ na
domu czy sklepie, poprzez dba³oæ
o poprawnoæ jêzyka polskiego, na
zorganizowaniu np. jakiego wiêta
koñcz¹c. A mo¿e warto zainteresowaæ siê dziejami swojej miejscowoci, ludmi, którzy ju¿ odchodz¹, a
kiedy bez wzglêdu na rz¹dz¹cy
system, nie bali siê byæ Polakami,
krzewili polskoæ? Musimy o tym
wiedzieæ sami i zachowaæ tê wiedzê
dla przysz³ych pokoleñ. Te wszystkie dzia³ania, które wymieni³em,
tworz¹ przyjazn¹ atmosferê, wizerunek zewnêtrzny naszej spo³ecznoci,
decyduj¹ o tym, jak jestemy postrzegani. S¹ to drobne czynnoci, nie
wymagaj¹ce du¿ych nak³adów finansowych, niemniej naprawdê daj¹ce
dobry efekt.
2 maja obchodzimy Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹, 3 maja
 wiêto Konstytucji 3 maja. Czego ¿yczy³by Pan nam wszystkim,
Polakom?
S¹dzê, ¿e w te wyj¹tkowe dni ka¿dy z nas musi uwiadomiæ, ¿e jestemy przedstawicielami wielkiego narodu, spadkobiercami dziedzictwa
narodowego, na które sk³ada siê historia, kultura, donios³e wydarzenia,
które zmieni³y bieg historii. Naszym
obowi¹zkiem jest dorobek poprzednich pokoleñ wyeksponowaæ, ale
sami musimy byæ nawet lepsi ni¿
nasi przodkowie  w sensie gospodarnoci, dbania o ziemiê ojczyst¹,
o ka¿dego cz³owieka tu mieszkaj¹cego. Musimy byæ przyk³adem przyjani i tolerancji, ¿ebymy godnie pracowali dla naszej wspólnej, nie³atwej
polskiej sprawy.
 Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Barbara Sosno
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Zachowaæ autentycznoæ
Rozmowa z prezesem Zwi¹zku Polaków na Litwie, pos³em na
Sejm RL Micha³em Mackiewiczem.
 Prezydent RP Bronis³aw Komorowski podczas tegorocznej
wizyty w Solecznikach nazwa³
miasto nad Solcz¹ nieformaln¹
stolic¹ polskoci na Litwie. Co
takiego maj¹ w sobie Soleczniki,
¿e s¹ postrzegane zarówno na Litwie jak i w Polsce jako ostoja
polskoci? Podziela Pan zdanie
Prezydenta B. Komorowskiego?
 Soleczniki maj¹ do siebie przede
wszystkim to, ¿e w tym regionie Polacy stanowi¹ absolutn¹ wiêkszoæ
wród mieszkañców, do nich nale¿y
w³adza samorz¹dowa, za spraw¹ czego posiadaj¹ swoisty komfort jako
mniejszoæ narodowa. Odbywa siê tu
wiele powa¿nych i znacz¹cych dla
ca³ej Wileñszczyzny imprez kulturalnych, solecznicka publicznoæ bardzo
czêsto ma zaszczyt gociæ u siebie
aktorów i artystów z Polski z najwy¿szej pó³ki. Bezapelacyjnie istnieje wiele
podstaw, by nazywaæ Soleczniki stolic¹ polskoci na Litwie.
 Zwi¹zek Polaków na Litwie
dzia³a ju¿ ponad dwadziecia lat.
Jakie zosta³y pokonane pr zeszkody, jakie nadal pozostaj¹ na
porz¹dku dziennym? Jakie cele
osi¹gniêto?
 Pierwszy i nadrzêdny cel, którym jest kszta³towanie wiadomoci
narodowej, moim zdaniem, w sporym
procencie osi¹gnêlimy. Je¿eli pamiêtamy, przed dwudziestoma laty liczba
uczniów w szko³ach polskich by³a o
wiele mniejsza od obecnej. Odrodzi³a
siê nie tylko owiata polska na Litwie,
ale i ¿ycie kulturalne. Dzisiaj mamy
dziesi¹tki zespo³ów artystycznych, które z powodzeniem koncertuj¹ nie tylko na Litwie, czy w Polsce, ale i daleko poza granicami kraju.
Niew¹tpliwym sukcesem s¹ odnoszone przez AWPL sukcesy wyborcze, w których spory udzia³ maj¹
aktywici ZPL. Bez udzia³u ZPL nie
by³oby sukcesów politycznych
AWPL, a zarazem ca³ej polskiej spo³ecznoci Litwy.
Wiele wysi³ku wk³adalimy i wk³adamy w upamiêtnienie miejsc historycznych i kulturalnych wa¿nych dla

polskiego dziedzictwa. Porz¹dkujemy
cmentarze wojskowe legionistów, AK
na ca³ej Wileñszczynie, dbaj¹c o przekazanie pamiêci historycznej dla m³odego pokolenia. ¯ycie nigdy nie stoi
w miejscu i stawia nowe zadania. W
pierwszych latach swojej dzia³alnoci
ZPL by³ organizacj¹ spo³eczno-polityczn¹, teraz jestemy tylko spo³eczn¹, co wnosi korektê w nasze cele
i zadania. Mówi¹c za o kwestiach nie
rozwi¹zanych, nie sposób nie wspomnieæ o problemach ze zwrotem ziemi w Wilnie i jego okolicach, czy pisowni nazwisk. Co wiêcej, ¿ycie stawia nas przed nowymi wyzwaniami,
czego przyk³adem mo¿e s³u¿yæ szkodliwa dla owiaty polskiej nowa
Ustawa o owiacie, która obni¿a rangê jêzyka polskiego, stawia maturzystów szkó³ polskich w niekorzystnej
sytuacji na starcie ¿ycia doros³ego.
Chcia³bym podkreliæ, ¿e zadaniem ZPL jest otwieranie ludziom
oczy na wiat, uwiadomienie wagi
swoich korzeni historycznych.
Dziecko z polskiej rodziny mo¿e
ukoñczyæ szko³ê litewsk¹, ale nie
przesi¹knie siê w niej dum¹ z w³asnego narodu, mi³oci¹ do niego. Bardzo czêsto nie bêdzie mog³o przeczytaæ w oryginale trylogiê H. Sienkiewicza, bez znajomoci której, moim
zdaniem, trudno wychowaæ w m³odej osobie wiadomoæ narodow¹.
 Wród weteranów ZPL nieraz da siê s³yszeæ o zaniku entuzjazmu patriotycznego wród rodaków, ¿e co raz mniejszy jest
dop³yw nowej krwi do Zwi¹zku.
 Nie podzielam opinii na temat braku entuzjazmu. Jest nie mniejszy. Czas
sprawia jedynie, ¿e przejawia siê w innym wietle. Do organizacji do³¹czy³a, z w³asnej inicjatywy, co jest bardzo
wa¿ne, ca³a armada m³odzie¿y. W
ostatnich latach powsta³o du¿o kó³
zwi¹zkowych, których cz³onkowie s¹
powi¹zani ze sob¹ zainteresowaniem
¿yciowym, dla przyk³adu sportem czy
sztuk¹. £¹cz¹ swoje hobby z prac¹
spo³eczn¹. S³owa o braku entuzjazmu
mog¹ siê rodziæ na podstawie tego, ¿e
czêæ kó³ w ostatnich latach skostnia-

³a i ich dzia³alnoæ sprowadza siê jedynie do zbierania cz³onkowskich i organizacji jednego, dwóch zebrañ do
roku. Osobicie odczuwam, ¿e trochê
zagalopowalimy siê w pêdzeniu do jednoci  ZPL, AWPL, samorz¹dy. W
tej jednoci czasami traci siê identyfikacja poszczególnych organizacji. Dotyczy to przede wszystkim rejonów wileñskiego i solecznickiego, gdzie zwi¹zkowcy bardzo czêsto pe³ni¹ funkcjê
samorz¹dowców. Byæ mo¿e nale¿a³oby ich uwolniæ od czêci obowi¹zków
zwi¹zkowych i powierzyæ ich wykonywanie nowym, m³odym cz³onkom,
chêtnym wykazania siê w dzia³alnoci
spo³ecznej. Uwa¿am, ¿e jest to temat,
który nale¿a³oby przedyskutowaæ podczas najbli¿szego zjazdu ZPL.
 Jak¹ rolê widzi Pan dla ZPL
w rejonie solecznickim? Na co
chcia³by zwróciæ uwagê cz³onków konferencji rejonowego oddzia³u?
 Mam nadziejê, ¿e rejon solecznicki bêdzie dalej rozwija³ siê, ¿e nie
zaginie w jednoci polskich organizacji spo³ecznych na Litwie. ¯yczy³bym solecznickim kolegom wiêkszej
liczby kó³ m³odzie¿owych, okazania
im wsparcia w wyzwoleniu w³asnej
inicjatywy i pomys³owoci. Starsi
koledzy natomiast powinni byæ gotowi i otwarci do dzielenia siê z m³odzie¿¹ swoim dowiadczeniem i m¹droci¹ ¿yciow¹.
 Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Andrzej Ko³osowski

Kwiecieñ 2012

Soleczniki

5

ZPL
Dzia³alnoæ spo³eczna jest wa¿nym czynnikiem w budowie wspólnoty lokalnej. Ko³a
ZPL rejonu solecznickiego s¹ w³anie takim budowniczym, zespalaj¹cym spo³ecznoæ w
dzia³aniu na rzecz polskoci, zachowania tradycji oraz zagwarantowania przysz³oci 
polskiej przysz³oci na Wileñszczynie. Niemal od pocz¹tku miesiêcznika na naszych
³amach prezentowalimy spo³eczników i ich dzia³alnoæ. Dzisiaj przypominamy o tych
ludziach  aktywnych, bolej¹cych za sprawê i nadzwyczaj ciep³ych.

Jurgielany
 My jestemy razem, jestemy jedn¹
rodzin¹. I jak ka¿da rodzina cieszymy siê
ze swych osi¹gniêæ i wspólnie prze¿ywamy niepowodzenia  mówi prezeska
ko³a w Jurgielanach pani Lena Bicic. Prezesuje od 2004 roku. Wspólnie z kolegami dzia³a przede wszystkim po to, by polskoæ przetrwa³a na tym terenie. Do ko³a
nale¿y 15 osób. Ludzie ci kieruj¹ siê potrzeb¹ zachowania tradycji, kultury i chêci¹ dzia³ania na rzecz swej ma³ej wspólnoty. Seniorkami s¹ panie Wac³awa Moroz i Doneta Borowska.  Niektórzy

cz³onkowie ko³a s¹ po szko³ach z rosyjskim, b¹d litewskim jêzykiem nauczania.
Ich dzieci chodz¹ dzisiaj do szko³y polskiej i jest to, byæ mo¿e poredni, ale efekt
naszej dzia³alnoci  mówi z przekonaniem pani prezes. ZPL  owcy z Jurgielan uczestnicz¹ w imprezach organizowanych w gminie i w orodku rejonowym, s¹ organizatorami imprez dla mieszkañców wsi i okolicy.
Od czasu naszej rozmowy w jednej z klas szko³y podstawowej w Jurgielanach pojawi³a siê wietlica ZPL.
Zakup materia³ów na remont sfinansowa³ rejonowy oddzia³. wietlica sta³a siê
nie tylko miejscem spotkañ cz³onków,

ale te¿ ogniskiem kultury i tradycji. Siedziba te¿ s³u¿y miejscem spotkañ z kolegami z Dziewieniszek, Milkun, Szarkojæ, oraz rodakami z powiatu radomskiego, z którymi nawi¹zano cis³¹
wspó³pracê.  Bardzo cieszymy siê z
tych wizyt. Te spotkania zawsze id¹ od
serca, czujemy siê bardzo dowartociowani, gdy przyjaciele z Polski mówi¹,
¿e ucz¹ siê od nas patriotyzmu  mówi
pani Lena. Z ogromnym szacunkiem wymienia swych towarzyszy: Irenê Babravicziene, Irenê Surudo, Gra¿ynê ¯uriene, Olgê Michalkiewicz, Oksanê Krupowicz, Jurgisa Piaseckasa, Tatjanê, Józefa i Andrzeja ¯urów.

by³y trudne. Po kilkudziesiêciu latach
wymuszanej dzia³alnoci spo³ecznej w
organizacjach sowieckich, wreszcie moglimy zacz¹æ robiæ to, co le¿a³o na sercu  wspomina pierwsza prezeska ko³a
pani Rozalia Juchniewicz.  Ko³o rozrasta³o siê w oka mgnieniu. Ejszyszczanie
zg³aszali siê ca³ymi rodzinami.
Najdoniolejszym osi¹gniêciem dzia³alnoci z pierwszych lat by³o za³o¿enie
polskiego zespo³u ludowego Kwiaty
Polskie.  Nie da siê opisaæ emocji panuj¹cych 17 listopada 1989 roku, gdy
na scenie stanê³o 110 osób w ludowych
strojach i zapiewa³o polskie piosenki 
mówi pani Rozalia.
Prezesowanie po niej przejê³a nauczycielka Wac³awa Iwanowska.  Nikt i nigdy nie w¹tpi³, ¿e powinnimy byæ konkurencyjni i atrakcyjni, kierowalimy wiêc
swój wysi³ek na organizacjê imprez, które by³yby interesuj¹ce dla spo³ecznoci
miasta  dodaje pani Wac³awa. Ogromn¹
popularnoci¹ do dzi ciesz¹ siê spotkania literackie powiêcone twórczoci A.
Mickiewicza, Cz. Mi³osza, W. Szymborskiej. Zawdziêczaj¹c ZPL zosta³ wydany

zbiorek poezji uczniowskiej pod tytu³em
Scribo ergo sum. Od pocz¹tków funkcjonowania Domu Polskiego w Ejszyszkach ³¹czy go cis³a wspó³praca ze zwi¹zkowcami z gimnazjum. Jej owocem jest
miêdzy innymi miêdzynarodowy projekt
Wielokulturowoæ. Ejszyszki i ich okolice. Jedn¹ z najwa¿niejszych imprez s¹
obchody rocznic tragedii Katyñskiej pod
has³em Katyñ. Ocaliæ od zapomnienia.
ZPL  owcy z gimnazjum aktywnie
uczestnicz¹ w imprezach na skalê Wileñszczyzny.
Dzisiaj prezesk¹ ko³a jest Marzena
Juchniewicz, córka pani Rozalii. Korzysta z baga¿u wiedzy i dobrej rady swych
poprzedniczek. Jako perspektywê dzia³alnoci wskazuje zwiêkszenie zaanga¿owania m³odzie¿y na przekór kryzysowi spo³eczeñstwa obywatelskiego, notowanego w ca³ym kraju. Za przyk³ad wietnej
postawy podaje osoby, które aktywnie
dzia³a³y w ró¿nych okresach istnienia
ko³a: rodziny pañstwa Daszkiewiczów i
Kud¿mów, Teresê Ucinowicz, Helenê
Kutysz, Józefê Chorocin, Waleriê Walick¹ i wielu innych spo³eczników.

MIASTO
Nie jest tajemnic¹, ¿e miasto to od
zawsze zajmowa³o specjalne miejsce na
mapie polskoci rejonu. Kryzys spo³eczeñstwa obywatelskiego nigdy nie dotyczy³ ejszyszczan. Dzia³a tu kilka kó³.
Ko³o miejskie w Ejszyszkach nale¿y
do grona najstarszych nie tylko w rejonie solecznickim, ale te¿ na Litwie.
Przez kilka kadencji z rzêdu prac¹ organizacji kierowa³ Czes³aw Ciliñd. Jego
nastêpcami na posadzie prezesa kolejno byli Zofia Wiêckiewicz i Stanis³aw
Witukiewicz. Dzisiaj dzia³alnoci¹ kieruje Tadeusz Zimiñski, starosta gminy. Zawdziêczaj¹c staraniom ko³a oraz wysi³kom
samorz¹du w 2000 roku w miecie powsta³ jeden z pierwszych na Litwie i dotychczas jedyny w rejonie solecznickim
Dom Polski. Placówka jest nie tylko miejscem spotkañ mieszkañców, ale te¿ ogniskiem kultury polskiej. We wspó³pracy
ze starostwem, ko³em miejskim i gimnazjum w Ejszyszkach ka¿dego roku odbywa siê szereg imprez kulturalnych. Przez
ca³y czas organizowane s¹ tu warsztaty
muzyczne, wystawy plastyczne, historyczne i inne imprezy. Ko³o miejskie sta³o
siê odskoczni¹ do powo³ania kolejnych.
Nied³ugo powsta³o ko³o przy ówczesnej
szkole redniej, obecnym gimnazjum, za
najm³odsze przed kilku laty powsta³o w
szkole sportowej im. A. Ratkiewicza.
GIMNAZJUM
Na pocz¹tku dzia³alnoci ko³o liczy³o a¿ 130 cz³onków.  Pocz¹tki wcale nie
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ZPL
GIMNAZJUM
Nowe pomys³y i ciekawe idee na
¿ycie spo³eczne w gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach generowane s¹
w pracowni historii, bowiem nie jest
zwyk³¹ pracowni¹, mieci siê tu siedziba
ko³a ZPL. Historiê dzia³alnoci mo¿na
pisaæ na podstawie przegl¹du imprez,
których od momentu za³o¿enia ko³a odby³a siê ogromna moc. Apele, konkursy,
panele, forum, imprezy na skalê miasta 
takie jak msze polowe w intencji rocznic
mierci papie¿a Jana Paw³a II, udzia³ w
imprezach rejonowych i krajowych  to
wszystko jest chlub¹ zgranego zespo³u
spo³eczników. Mariola Pieszko, nauczycielka historii i prezeska ko³a by³a u podstaw. Dok³adnie pamiêta chwile narodzenia i szczególn¹ atmosferê wolnoci, aktywnoci i chêci g³oszenia swoich racji.
 Potrzebowalimy wówczas miejsca,
gdzie jawnie moglibymy podj¹æ dyskusjê na tematy narodowociowo  patriotyczne, snuæ plany i je realizowaæ  mówi.
Pierwsz¹ prezesk¹ by³a p. Felicja Jermakowa. To za jej prezesowania w placówce
zaczêto odradzaæ tradycje narodowo 
katolickie. Odby³y siê pierwsze wyjazdy
do Macierzy.
Ko³o nauczycieli liczy obecnie oko³o 30 cz³onków. Pani prezes odnotowuje, ¿e dzisiaj jest inaczej ni¿ u zarania.
Chodzi o podnoszenie poziomu edukacji, utrzymywania sta³ego kontaktu z
Polsk¹, pracê z rodzicami, organizacjê
imprez, które mia³yby wyj¹tkowy charakter i wp³yw na spo³eczeñstwo gimnazjum. Wród takich s¹, na przyk³ad, tradycyjne wyjazdy do Zu³owa. Tam, w
miejscu, gdzie urodzi³ siê Józef Pi³sudski, odbywaj¹ siê najbardziej treciwe
lekcje historii i patriotyzmu. Spo³ecznicy ogromnie siê anga¿uj¹ w akcjê
Znicz, bior¹ na siebie trud porz¹dkowania opuszczonych grobów na cmentarzach w Solecznikach, Kamionce, w
Sangieliszkach.
Jednym z najwa¿niejszych zadañ jest
popularyzacja Karty Polaka. Z inicjatywy ZPLowców w ka¿dej pracowni zosta³y zawieszone krzy¿e i obrazy Chrystusa Króla oraz god³o RP.  To najtrudniejsze zadanie  powiedzia³a Mariola
Pieszko, poproszona o wymienienie nazwisk najbardziej aktywnych i zas³u¿onych dla ko³a.  Dzia³amy wspólnie na
rzecz naszej wspólnoty i gimnazjum. Henryka Parwicka, Regina Buæko, £ucja i Stefan Dudojciowie, Jadwiga Nowos³awska,
Marzena Bandalewicz, Elwira Uczkuronis.
Na wyrazy uznania za ogromne zaanga¿owanie i znakomit¹ pracê zas³uguj¹
wszyscy cz³onkowie ko³a  przekonuje.

FOT. MARIOLA PIESZKO

Soleczniki

KWADRAT
 Jednym z najwa¿niejszych zadañ
na rok bie¿¹cy bêdzie powiêkszenie ko³a
o nowych cz³onków  mówi prezes Kwadratu Stanis³aw Kupcze³ajæ. Jak twierdzi, widzi bardzo dobr¹ rezerwê wród
m³odzie¿y, która ostatnio zatrudni³a siê
do pracy w administracji samorz¹du.
Kwadrat powsta³ jako jedno z
pierwszych kó³. Nic w tym dziwnego,
bowiem o jego za³o¿eniu zadecydowali
uczestnicy znamiennego spotkania w
Zawiszañcach, na którym podjêto decyzjê powo³ania Stowarzyszenia Spo³eczno  Kulturalnego Polaków na Litwie oraz inicjatorzy póniejszej transformacji Stowarzyszenia w Solecznicki
Oddzia³ Rejonowy ZPL. W gronie za³o¿ycieli byli Zdzis³aw Palewicz oraz Józef Rybak, który ujawnia, ¿e nadana
ko³u nazwa, to by³ taki polonistyczny
¿art, alternatywa dla kó³, które powstawa³y na terenie rejonu. Nied³ugo
liczba cz³onków ko³a zwiêkszy³a siê do
10. Jego trzon stanowili pracownicy
samorz¹du  kierownicy dzia³ów, specjalici: prawnicy, ekonomici, in¿ynierowie. Z racji tego, ¿e w Kwadracie
zrzeszeni byli pionierzy polskiej organizacji w rejonie, prowadzili te¿ aktywn¹
dzia³alnoæ doradcz¹. Spo³ecznicy starali siê zaistnieæ na wszystkich imprezach
oraz organizowaæ swoje w³asne: pod
polsk¹ mark¹. Jedna z pierwszych to
Zlot Turystyczny  impreza, która na
dobre zakorzeni³a siê i sta³a siê tradycj¹.
Od 1995 roku dzia³alnoci ko³a przewodniczy Stanis³aw Kupcze³ajæ.  Jest
tak, ¿e ¿ycie zawodowe i praca spo³eczna cz³onków Kwadratu s¹ cile powi¹zane. Jestemy w temacie wszystkich
wydarzeñ w rejonie, staramy siê braæ czynny udzia³ i wp³ywaæ na to, co siê u nas
dzieje  mówi Stanis³aw. Dodaje, ¿e sukces by³by niemo¿liwy w pojedynkê.
Obecnie liczba cz³onków ko³a stanowi 30

osób. W opinii prezesa nale¿y przede
wszystkim wymieniæ osoby, które dzia³aj¹ od pocz¹tku. Po za za³o¿ycielami, od
wielu lat w kole dzia³aj¹ Wac³awa Je³agina, Maria Mackiewicz, Irena Ko³osowska, Halina Szamaszowa, Regina Markiewicz, Stanis³aw Bernatowicz, Wioleta Jermak i Anna Jasiukajæ, Jan wigliñski, Jan
Silko. M³oda generacja to Oksana Ob³oczyñska, Inesa Suchocka, Pawe³ Goj,
Wioleta Baranovskiene oraz ma³¿eñstwo
Andrzej i Barbara Skorbutowiczowie.
PRZEDSZKOLE
Nadchodz¹cy rok bêdzie rokiem jubileuszu 40  lecia przedszkola Bajka.
Przygotowania do tej imprezy ju¿ siê rozpoczê³y. Tradycyjnie z udzia³em ZPL. Im
bogatsze ¿ycie przenika nas samych, tym
bogatsze ¿ycie mo¿emy rozsiewaæ doko³a  to jest motto, którym kieruj¹ siê
cz³onkinie ko³a, które dzia³a od 1993 roku.
Pierwsz¹ prezesk¹ ko³a by³a pani
Halina Baniel. W 1994 roku na okres piêtnastu kolejnych lat stery przejê³a Barbara Radziewicz. Dba³oæ o jêzyk ojczysty stanowi jeden z najwa¿niejszych
obowi¹zków patriotycznych.  Trzeba
chcieæ i umieæ korzystaæ z tej mo¿liwoci, jakie daje polskie przedszkole  mówi
Barbara Radziewicz. By przekonaæ rodziców i dzieci do polskiej placówki na pocz¹tku swej dzia³alnoci panie dos³ownie chodzi³y po domach, odwiedza³y rodziny, namawia³y do oddania ich latoroli do Bajki. To by³o jednym z pierwszych wyzwañ ko³a.  Nie widzimy ¿adnej kolizji w tym, ¿e w polskim przedszkolu na Litwie, dziecko z polskiej rodziny jest wychowywane w duchu polskoci  kontynuuje rozmowê obecna
prezes ko³a pani Jolanta Krupowies. 
W placówce z jednakowym szacunkiem
obchodzone s¹ litewskie wiêta narodowe  dodaje kierowniczka przedszkola
pani Daniela Bogdziewicz.
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DOM DZIECKA
Formowanie wiatopogl¹du, etyki
chrzecijañskiej, poczucia przynale¿noci do Narodu Polskiego  s¹ to najwa¿niejsze zadania cz³onków ko³a, które funkcjonuje przy Solecznickim Domu
Dziecka. Spo³ecznicy zaczynali od dzia³alnoci zrzeszonej na bazie Solecznickiej Szko³y  Internatu. Wraz z usamodzielnianiem siê placówki wynik³a potrzeba powo³ania odrêbnego ko³a. 
Zebranie za³o¿ycielskie odby³o siê 13
padziernika 2003 roku, w sk³adzie 12
osób  opowiada prezes Antoni Jankowski.  Zosta³y okrelone g³ówne
kierunki pracy. Za kluczowe uznano
znalezienie darczyñców i sponsorów.
Dostaje ten, kto daje. Cz³onkowie ko³a
powiêcili wiele czasu i pracy podejmuj¹c ró¿ne delegacje i grupy turystyczne z Polski i innych krajów. Walentyna Pukiel, Lila Soko³owska, Gra¿yna Juchniewicz, Danuta Jankowska,
Edyta Sinkiewicz, Barbara Walukiewicz
przybli¿a³y gociom warunki ¿ycia wy-

Trybañce
Aktywna postawa jest sposobem na
przetrwanie spo³eczników, dzia³aj¹cych
w Trybañcach, zw³aszcza, ¿e ko³o jest
nierozerwalnie zwi¹zane ze szko³¹. By³a
ona i pozostaje centrum kultury i miejscem spotkañ mieszkañców.  Obecnie
nasze ko³o liczy 10 cz³onków  mówi prezes Nijola Bilinskaja.  Jestemy niewielk¹ wspólnot¹, ale potrafimy zachowaæ i pielêgnowaæ nasze tradycje narodowe. wiadcz¹ o tym spotkania z okazji wi¹t narodowych i religijnych, które
ciesz¹ siê niezmienn¹ popularnoci¹
wród mieszkañców.

Soleczniki

8

chowanków, wyszukiwa³y opiekunów i
rodziny chêtne do opieki nad dzieæmi
w czasie wolnym od nauki. Danuta Fedorowicz, Danuta Szarkowska, Natasza
Balkiene, Tatjana O¿arowska, Danuta
Uczkuronis, Anna Muchlado organizowa³y noclegi i obs³ugê goci. Niezast¹pieni w pracy byli panowie Jurij Nikitin,
W³adys³aw Zapanik i Jan Ozorowski.
Determinacja pracowników domu dziecka i spo³eczników w jednym, wygenerowa³a w koñcu upragniony sukces. Starania, bowiem, zaowocowa³y znaczn¹ pomoc¹ finansow¹ i rzeczow¹, p³yn¹c¹ od
przyjació³ z Litwy, ale najwiêcej od darczyñców, organizacji spo³ecznych i samorz¹dów z Polski i innych krajów. Wiele
uwagi powiêca siê równie¿ wychowaniu obywatelskiemu dzieci. Obecnie liczba cz³onków ko³a wzros³a do 22 osób, za
wieloletni prezes ko³a przekazuje swe
obowi¹zki w zwi¹zku z wybraniem go
na prezesa Polskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i prezesa nowego ko³a ZPL PUTW.

mach prywatnych, inaczej mówi¹c, nie
jednocz¹ siê na podstawie terytorialnej
czy zawodowej.
Trzon stanowi¹ dawni zespolacy,
wród których nie brak par ma³¿eñskich.
Maria i Miros³aw Chaczkowscy, Jolanta
i Micha³ Wo³osewiczowie, Krystyna i
Tadeusz Kolendo to pary, które jednakowo aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu zespo³u i dzia³aj¹ spo³ecznie.
Cz³onkowie ko³a s¹ w³acicielami Karty Polaka, s¹ sta³ymi uczestnikami wszystkich imprez ZPL organizowanych w rejonie i na Wileñszczynie. Ka¿dego roku
bior¹ udzia³ w rodzinnym zlocie ZPL, nie
rzadko ³¹cz¹c wypoczynek z wystêpami
koncertowymi.  Kiedy po wystêpie schodzimy ze sceny przestajemy byæ artystami i do³¹czamy do widowni, by wspólnie
bawiæ siê, odpoczywaæ, ³¹czy nas bowiem
nie tylko scena, ale nasze wspólne korzenie i wspólna przysz³oæ  stwierdza R.
Soko³owicz.

SOLCZANIE
Najbardziej rozpiewane i
roztañczone ko³o przed czterema
laty powo³ano w reprezentacyjnym zespole rejonu.  Wspólnie
spêdzamy bardzo du¿o czasu
podczas licznych wyjazdów
koncertowych, stalimy siê
jedn¹ wielk¹ rodzin¹, któr¹ ³¹czy
zami³owanie do kultury i tradycji
polskich  mówi prezeska Regina Soko³owicz.  Po ka¿dej próbie zostajemy ze sob¹ na d³u¿ej,
by omówiæ wydarzenia w kulturze, ¿yciu politycznym i spo³ecznym rejonu. St¹d te¿ inicjatywa
powo³ania ko³a. W odró¿nieniu
od innych kó³, dzia³aj¹ w nim
mieszkañcy ró¿nych miejscowoci, osoby zatrudnione w ró¿nych
instytucjach, urzêdach czy firNiegdy licznie zamieszkane Trybañce prze¿ywaj¹ kryzys demograficzny.
Pani prezes z przykroci¹ stwierdza, ¿e
nie ma leku na tê chorobê. Jednak pole
do popisu, jej zdaniem, zawsze mo¿na
odnaleæ. ZPL jest jedyn¹ organizacj¹,
która dzielnie przeciwstawia siê wyzwaniom. Od pocz¹tku istnienia oraz prezesowania pani Ireny Prow³ockiej czyniono aktywne kroki w celu odrodzenia, pielêgnowania i przekazania tradycji przodków. Dzie³o pani Ireny od 1996 roku kontynuowa³a pani Teresa Reginiewicz.  I
Teresê i mnie dotychczas wspiera nasza
pierwsza prezes, niestrudzona spo³ecznica  mówi pani Nijola.
Najwa¿niejszym zadaniem ZPL

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

Ko³o aktywnie uczestniczy w wielu
imprezach na skalê rejonow¹ i ogólnokrajow¹.  Dzia³amy i promujemy siê jednoczenie  mówi Daniela Bogdziewicz.
Taka postawa nie umknê³a uwadze kierownictwa rejonowego oddzia³u ZPL.
Rozmówczynie z dum¹ demonstruj¹ dyplomy i odznaczenia za dzia³alnoæ na
rzecz zachowania i krzewienia polskoci.
To jest szczery wyraz uznania dla pracy
Ireny Szczerbo, Teresy Pansewicz, Janiny Wieligor, Teresy Go³oburdo, Lili Stasi³o, Reginy Rynkiewicz, Ireny Bogdanowicz, Teresy Andrijewskiej, Miros³awy Moroz, Jolanty Monkiewicz, Juliany
Andruszkiewicz. Wiele wysi³ku w realizacjê pomys³ów w³o¿y³y nauczycielka
muzyki w przedszkolu, Irena Grudnistaja, Regina Ignatowskaja, wychowawczyni pierwszej polskiej grupy, aktywna
cz³onkini ko³a Janina Cuzanowska.

owców jest zachowanie szko³y pocz¹tkowej, bêd¹cej fili¹ gimnazjum im. J.
niadeckiego. Kiedy, gdy by³a to
szko³a podstawowa, jej gmach têtni³
¿yciem. Dzisiaj, gdy placówka skurczy³a siê do poziomu filii, nie jest tu
tak gwarno. Daje siê tu jednak czuæ
polskoæ, któr¹ zachowuj¹ cz³onkowie
ko³a. Dbaj¹ o ni¹ i pielêgnuj¹ jak w³asne zdrowie, które dopiero wtedy siê
ceni, gdy je straci.  Pragniemy dzia³aæ i wiemy, ¿e dzia³anie jest po¿¹dane
przez mieszkañców. Wspólnie znajdujemy sposób na walkê z rutyn¹. Codziennoæ te¿ mo¿e byæ barwna i interesuj¹ca. Trzeba j¹ tylko potrafiæ o¿ywiæ  mówi pani prezes.

ZPL
Dzia³a tu jedno z najliczniejszych
kó³. Za³o¿yciele, pani Maria £odziato i
p. pan Czes³aw Sakson, powo³ali go
zainspirowani I Zjazdem Polaków na
Litwie. Spo³ecznicy rozpoczêli dzia³alnoæ w ówczesnej Butrymañskiej Szkole
redniej, dzi Szko³a im. A. Krepsztul.
Pierwszym prezesem zosta³ pan Sakson, dyrektork¹ placówki by³a Zofia
Zujewicz. Niestrudzon¹ kreatork¹ idei
narodowociowej by³a Janina Sakson,
nauczycielka jêzyka polskiego. Ci ludzie
 wykszta³ceni, inteligentni i kompetentni, potrafili zgromadziæ wokó³ siebie pedagogów, uczniów i rodziców. 
Wdra¿ali w ¿ycie has³o, ¿e byæ Polakiem, to wielki zaszczyt. Dzia³alnoæ
ko³a nie mog³a byæ skazana na niepowodzenie, dopóki pracowali w nim
tacy ludzie  zaznacza obecna prezes
Anna Jasiñska. Zawdziêczaj¹c spo³ecznikom i ich kontaktom z Polsk¹ oraz
wiatowym Zwi¹zkiem AK miejskiego
ko³a m. Olsztyn oraz dziêki wsparciu
rejonowego oddzia³u ZPL na cmentarzu w Butrymañcach stan¹³ pomnik
¿o³nierzom Armii Krajowej. Dziêki kontaktom z Caritas Archidiecezji Warmiñskiej uczniowie szko³y maj¹ zapewnione kolonie w Polsce.
Czynny udzia³ w dzia³alnoci ko³a

Dojlidy

FOT. ARCHIWUM

Anna Korszul, wicedyrektor szko³y
podstawowej i pierwsza prezes ko³a z
wielkim entuzjazmem podjê³a siê misji
zrzeszania spo³eczników wkrótce po tym,
gdy Polacy na Litwie powo³ali do ¿ycia
sam Zwi¹zek. Oko³o 30 mieszkañców
podjê³o próbê odrodzenia dawnych polskich tradycji oraz prezentacji idei, celów i perspektyw organizacji.
Od 1994 roku i do dzi prezesk¹ ko³a

FOT. ARCHIWUM

Butrymañce

bierze blisko 50 osób. S¹ to nauczyciele
i uczniowie, pracownicy gminy, studiuj¹ca m³odzie¿. Najm³odsze pokolenie
spo³eczników aktywnie przyczynia siê
do tego, by szko³a by³a godna imienia
swej patronki. Dzi dyrektork¹ placówki
jest Teresa Sawiel. Dziêki jej zaanga¿owaniu szko³a jest zadbana i odpowiednio wyposa¿ona, wszak minê³o ju¿ 100
lat od jej za³o¿enia, a wiekowa tradycja
powinna iæ w nogê z czasem.  Za
wspieranie naszych poczynañ jestemy
niezmiernie wdziêczni Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie, Stowarzyszeniu Szkó³ Polskich na Litwie Macierz
Szkolna, w³adzom rejonu  wymienia
pani Anna. Dodaje jednak, ¿e najcenniej-

sze jest zaanga¿owanie ZPLowców,
którzy wiernie utrwalaj¹ polskoæ, pielêgnuj¹ tradycje i przekazuj¹ je m³odemu pokoleniu. D. Juzelewicz, B. Zujewicz, A. Suchocki, E. Sawiel, Edyta Jasielonis, Maria Palul, Wac³awa Tkaczenko  to oni s¹ organizatorami wszystkich imprez w Butrymañcach. S¹ to tradycyjnie Dzieñ Niepodleg³oci Polski,
Dzieñ Rodziny, Dzieñ Polaka i wiele innych.  Nie mamy dzi ³atwo. Nie jest
tajemnic¹, ¿e nastawieni radykalnie litewscy politycy usi³uj¹ nam wmówiæ, ¿e nie
jestemy Polakami. My stoimy na swoim. Robimy wszystko, aby drzewo polskoci nie uszkodzi³o ani jednego korzenia  zapewnia Anna Jasiñska.

jest Stanis³awa Rodziewicz. Pamiêta czasy, gdy w dzia³alnoæ zaanga¿owanych
by³o 58 osób.  Obecnie organizacja zrzesza ponad 30. Liczba zmniejszy³a siê,
poniewa¿ zmniejszy³a siê liczba mieszkañców i uczniów w szkole. Niestety
nasze wsie powoli siê starzej¹  z gorycz¹ odnotowuje prezeska. Jest jednak
przekonana, ¿e m³ode polskie rodziny i
ich dzieci nie powinny mieæ k³opotów ze
zdobywaniem wiedzy. Ponadto, czêstokroæ szko³a jest na wsi jedynym orodkiem kultury.  Nie mo¿emy byæ pozba-

wieni tego wszystkiego. Swoje argumenty i podpisy zwi¹zkowcy przes³ali do
przedstawicieli najwy¿szych w³adz kraju. W³adze powinny wiedzieæ o tym, ¿e
jestemy, oraz o tym do czego d¹¿ymy.
Takie by³o nasze przes³anie  ujawnia
Stanis³awa Rodziewicz.
Ko³o ZPL w Dojlidach ma wiernych
przyjació³ w Tuchorzy. Wyjazdy do
Macierzy s¹ nie tylko spotkaniem z
Polsk¹, ale te¿ okazj¹ do wzajemnego
wzbogacenia siê. Warto odnotowaæ, ¿e
odbywa siê wymiana dwustronna. Dojlidy chêtnie podejmuj¹ polskich przyjació³ na Ziemi Solecznickiej. Za mo¿liwoæ
wyjazdów oraz goszczenie przyjació³ u
siebie spo³ecznicy s¹ wdziêczni rejonowemu oddzia³owi ZPL, który dofinansowuje wyjazdy i udziela pomocy w przyjmowaniu goci. W opinii pani prezes
najwiêksze s³owa uznania nale¿¹ siê
cz³onkom dojlidzkiego ko³a  starszej i
m³odszej generacji spo³eczników, którzy
niestrudzenie dbaj¹c o zachowanie to¿samoci nie zwa¿aj¹ na przeciwnoci
losu. To Anna Korszul, Helena U³anowska, Tadeusz i Joanna Rudzisowie, Leokadia Dubrawska, Jadwiga Romaszko,
Eleonora Jurgo, Ryszard i Romualda Cimoszewiczowie i wielu innych.
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Nasza polskoæ  nasz¹ chlub¹! 
to has³o, którym siê kieruj¹ spo³ecznicy
z Kolenik. Si³¹ napêdow¹ i generatorem pomys³ów na pocz¹tku dzia³alnoci
by³ pan Henryk Borkowski, który jako
pierwszy dost¹pi³ zaszczytu prezesowania ko³em. Po dziesiêciu latach niestrudzonej dzia³alnoci przekaza³ sztafetê
Mieczys³awowi Sankowskiemu.
Kierunek dzia³alnoci wypracowywano metod¹ prób i dowiadczeñ. Utrzymywano kontakt z instytucjami na terenie gminy. Owocowa³o to nie tylko
wspóln¹ organizacj¹ wi¹t i imprez, ale
te¿ niesieniem konkretnej pomocy potrzebuj¹cym. Dziêki kontaktom z Hut¹
Ostrowiec, dzieci zaczê³y wyje¿d¿aæ na
kolonie do Polski. Szko³a otrzyma³a nieocenion¹ pomoc w postaci komputerów,
anteny satelitarnej, a gmina  sprzêt rolniczy. Dary, które nadchodzi³y na adres
ko³a, przekazywano sierotom, rodzinom
wielodzietnym, seniorom.
Priorytetem dzia³alnoci by³a i pozostaje troska o upamiêtnienie miejsc
martyrologii Polaków. Dba³oæ o miejsca pamiêci narodowej to troska ka¿dego dnia. A miejsc takich w okolicach
Kolenik jest wiele: kwatery poleg³ych
¿o³nierzy, miejsce wiecznego spoczynku patrona szko³y Ludwika Narbutta w

Taboryszki

FOT. ARCHIWUM

Dzia³aj¹ tu ludzie, na których zawsze
mo¿na liczyæ. Zaproszenie Heleny Komolubio, która powziê³a na siebie trud
powo³ania ko³a, przyjê³o oko³o 50 osób.
Byli to prawdziwi patrioci i krzewiciele
ducha polskoci. Na pocz¹tek zatroszczono siê o odrodzenie tradycji i miejsc
pamiêci narodowej. Obecnie dzia³alnoci¹ spo³eczników kieruje Maria Bogdziewicz. W 1996 roku, jako m³oda nauczy-
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Koleniki

Dubiczach. Ko³o by³o inicjatorem upamiêtnienia miejsca klasztoru Karmelitów
Bosych, o czym wiadczy krzy¿, który
stan¹³ w 2004 roku. W tym¿e roku prezesowanie przejê³a pani Olga Suchocka. Przejê³a nie tylko przewodnictwo w
kole, ale te¿ priorytety wyznaczone
przez poprzedników.
Z inicjatywy ZPL w Kolenikach
zbierano pieni¹dze na budowê Domu
Polskiego w Wilnie, datki dla powodzian
w Polsce.  Liczba osób zaanga¿owanych w dzia³alnoæ ci¹gle siê zmienia.
Dzi ko³o liczy 40 osób  odnotowuje
pani Olga.  Cele pozostaj¹ niezmienne:
pielêgnowanie polskoci, oraz zaanga¿owanie m³odzie¿y. Uczniowie szko³y im.

Narbutta i ich postawa obywatelska napawaj¹ dum¹ pani¹ dyrektor Aleksandrê Pansewicz. Uwa¿a, ¿e poprzez m³odzie¿ zak³adany jest fundament przysz³oci, by Polacy na Litwie mogli siê godnie prezentowaæ, wzbudzaj¹c zaufanie i
szacunek. Warto odnotowaæ, ¿e zrzeszona m³odzie¿ anga¿uje siê w ró¿ne projekty, w tym wa¿ne dla ca³ej spo³ecznoci rejonu. Swój lad m³odzi zostawili
miêdzy innymi uczestnicz¹c w realizacji
imprezy z okazji ods³oniêcia pomnika
Janowi Paw³owi II.
Spo³ecznicy z Kolenik tworz¹ i dokumentuj¹ historiê swej miejscowoci. Dla
przysz³ych pokoleñ zostawi¹ filmy o swej
dzia³alnoci, które krêci Olga Suchocka.

cielka, bez tremy i z ogromnym zapa³em
rzuci³a siê w wir pracy.  G³ównym zadaniem jest promocja taboryskiej szko³y,
która jest jednoczenie orodkiem kultury  mówi pani Maria. W celu integracji mieszkañców cz³onkowie ko³a organizuj¹ imprezy okazjonalne. Zawdziêczaj¹c zaanga¿owaniu dyrektora szko³y Tadeusza ¯ygiela oraz jego zespo³u staj¹
siê one prawdziw¹ atrakcj¹ i magnesem
przyci¹gaj¹cym spo³ecznoæ wsi. Dum¹
spo³eczników i obiektem szczególnej
opieki jest muzeum malarki ludowej .p.
Anny Krepsztul, które
mieci siê w budynku
szkolnym. W celu jej upamiêtnienia powo³ano
wspólnotê wiejsk¹ Taboryszki jak malowane. Jej
zadaniem jest przekazywanie nastêpnym pokoleniom wartoci i sposobu
¿ycia przyk³adem artystki.
W tym celu rodz¹ siê nastêpne projekty, które
bêd¹ stopniowo realizowane z okazji kolejnych
rocznic urodzin artystki.
Obok troski o polskoæ ZPL  owcy podej-

muj¹ dzia³ania prorodowiskowe, maj¹ce na celu edukacjê proekologiczn¹.
Ko³o ma wielu wiernych przyjació³
w Polsce. Kontakty te owocuj¹ konkretn¹ pomoc¹. Dziêki wspó³pracy z
gmin¹ Juchnowiec Kocielny w Bia³ymstoku w taboryskim kociele zawieszono tablicê pami¹tkow¹ b³. ksiêdza Micha³a Sopoæki, powsta³o popiersie Anny
Krepsztul. Sukces ko³a polega na zaanga¿owaniu i aktywnoci jego cz³onków  mówi pani prezes.  Dziêki pomys³owoci Janiny Mocian i Krystyny
Po³oñskiej, co roku wietnie prezentujemy siê na rejonowych Do¿ynkach i Zielnej w Turgielach. Niko³aj Zagurski i Aleksander Wiersza³owicz pomogli przy odbudowie terytorium dooko³a szko³y.
Maria Bogdziewicz, jako m³oda osoba, cieszy siê, ¿e ko³o przyci¹ga m³odych
mieszkañców Taboryszek. Z satysfakcj¹
odnotowuje, ¿e dzia³aj¹ w jego gronie
m³ode ma³¿eñstwa: Natalia i Eugeniusz
Stawarukowie, Wies³awa i Artur Turowie, Natalia i Artur Szczerbowie, Rus³an
i Ludmi³a Kolendo. Stara gwardia 
pañstwo Komolubio, Marianna Giniewicz, Tadeusz i Jadwiga ¯ygielowie 
nie jest w stanie spoczynku. Dzia³a i
doradza m³odzie¿y.

ZPL
Wersoka
W roku bie¿¹cym Szko³a Podstawowa w Wersoce obchodzi jubileusz 80 
lecia.  Jako, ¿e jest te¿ centrum ¿ycia
spo³ecznego wsi jestemy zainteresowani, by by³a atrakcyjna i odpowiada³a najwy¿szym standardom edukacji. Jest to
jednym z najwa¿niejszych zadañ cz³onków ko³a  mówi Renata Junda, nauczycielka klas pocz¹tkowych i prezes ko³a.
Do ko³a nale¿y 16 pedagogów i pracowników szko³y. Kieruj¹ swój wysi³ek na
organizowanie imprez kulturalnych dla

uczniów i ich rodziców, a tak¿e wszystkich mieszkañców wsi. Zabiegaj¹ o sta³y
kontakt z mieszkañcami okolicznych wsi,
którzy aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu szko³y i korzystaj¹ z jej us³ug. Mieszcz¹ca siê
w budynku o piêknej architekturze w postaci dworu pañskiego i znajduj¹ca siê w
jednym z najbardziej uroczych miejsc rejonu placówka wspaniale nadaje siê na
organizacjê letnich obozów i warsztatów
dla dzieci. W sierpniu ubieg³ego roku
odby³y siê szkolenia z plastyki i jêzyka
polskiego dla dzieci, które poprowadzi³y
Halina i Justyna Janczyñskie. Zajêcia
odby³y siê w ramach projektu Do krainy

jêzyka ojczystego poprzez pryzmat sztuki, który zosta³ sfinansowany ze rodków Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Ponadto z inicjatywy spo³eczników
s¹ realizowane w³asne projekty edukacyjne takie jak Moja ma³a Ojczyzna, Gdzie
jest mój dom, ,,Gdzie p³ynie Wersoka,
szkolne konkursy wiedzy. Wród laureatów ubieg³orocznego konkursu dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ polskich na Litwie pt.
Europa na co dzieñ, który organizowa³a Europejska Fundacja Praw Cz³owieka
nie zbrak³o te¿ i wychowanków Szko³y
podstawowej w Wersoce  Tomasza i
Andrzeja Matujzo.

lejnych pokoleñ spo³eczników. Aktualnie
w kole dzia³a ponad 30 osób. Prezes wcale siê nie martwi, ¿e liczba cz³onków od
czasu za³o¿enia zmniejszy³a siê prawie o
po³owê, jego zdaniem ka¿dy Polak pozostanie Polakiem, niezale¿nie od tego posiada legitymacjê, czy nie.  Utrwalilimy
polskoæ i nadal bêdziemy nad ni¹ czuwaæ z determinacj¹  mówi pan prezes.

ce Paw³owskiej i patronowi s¹ przechowywane w szkolnym muzeum, które stanowi dumê placówki.  Jednym z podstawowych kierunków dzia³alnoci jest
krajoznawstwo: propagowanie i praca
naukowobadawcza w dziedzinie historii Turgiel  ujawnia prezes Jaros³aw Jurgielewicz. W jego opinii bycie Polakiem
jest rzecz¹ jak zaszczytn¹, tak i zobowi¹zuj¹c¹. Ka¿da impreza, b¹d to obchody
polskich wi¹t narodowych czy religijnych, nawi¹zuje do promocji tradycji
ojców oraz wartoci chrzecijañskich.
Cz³onkowie ko³a, a jest ich prawie 30,
licznie uczestniczyli w wiecu w obronie
szkó³ mniejszoci narodowych na Litwie,
który odby³ siê 17 marca br. w Wilnie. 
Pragnêlimy wyraziæ swój sprzeciw wobec nowej redakcji Ustawy o owiacie,
która ogranicza prawo do nauki w jêzyku ojczystym, w jêzyku, w którym dzieci
w Turgielach pobieraj¹ naukê od 235 lat,
kiedy to w 1777 roku w tej miejscowoci
w ramach reformy Komisji Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zosta³a za³o¿ona pierwsza szko³a
powszechna  powiedzia³ pan Jaros³aw.

GMINA
 Dok³adnie pamiêtam ten dzieñ. 24
padziernika 1988 roku  mówi Wojciech
Jurgielewicz, starosta gminy, oraz niezmienny prezes ko³a w Turgielach.  Za³o¿ylimy lokalny oddzia³ Stowarzyszenia Spo³eczno  Kulturalnego Polaków
na Litwie, które p³ynnie przekszta³ci³o siê
w ko³o. Z ogromn¹ satysfakcj¹ odnotowuje, ¿e 62 osoby stanowi³y ogromn¹ si³ê,
a ca³y zespó³ odznacza³ siê determinacj¹ i
chêci¹ dzia³ania. Trzon ko³a stanowili
nauczyciele, nic wiêc dziwnego, ¿e priorytetem by³o odrodzenie polskiego szkolnictwa. Nale¿a³o pobiæ konkurencjê
rosyjskiej placówki i przekonaæ ludzi do
tego, ¿e polskie dziecko powinno byæ w
polskiej szkole. Proces rusyfikacji da³o siê
odwróciæ, polskie szkolnictwo zdecydowanie siê wzmacnia³o i po paru latach
twardo sta³o na nogach.
Do dzia³alnoci nauczycieli, z czasem,
co raz wiêkszego przekonania nabierali
miejscowi rolnicy, przedstawiciele innych zawodów. Ko³o nabiera³o coraz
wiêkszych obrotów. Ogromne znaczenie
mia³o odrodzenie tradycji narodowych i
religijnych. Spo³ecznicy chcieli uwiadomiæ mieszkañcom, ¿e czasy, gdy Wigiliê spo¿ywano za szczelnie zamkniêtym drzwiami minê³y na zawsze, dlatego
ogromnego znaczenia nabiera³y wspólne op³atki, czy spotkania z okazji Wielkanocy. O to troszczyli siê ZPL  owcy.
Drobne kroki zaowocowa³y festynem 
tradycyjn¹ Turgielsk¹ Zieln¹, która z
roku na rok gromadzi co raz wiêcej goci
z ca³ej Wileñszczyzny.
Wojciech Jurgielewicz z dum¹ odnotowuje, ¿e ko³o sta³o siê podstaw¹ do zaistnienia ludowego zespo³u Turgielanka
Z biegiem czasu pojawi³y siê cis³e
kontakty z Macierz¹. Spraw¹ najwa¿niejsz¹ w tym kierunku by³a wspó³praca
na rzecz m³odzie¿y. Wymiana m³odych
daje ogromny efekt w wychowaniu ko-
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Turgiele

SZKO£A
Histori¹ i tradycjami ma³o siê szczyciæ, nale¿y je pielêgnowaæ i propagowaæ
na co dzieñ  uwa¿aj¹ cz³onkowie ko³a
szko³y redniej im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach. Od zaistnienia do dzi
spo³ecznicy odgrywaj¹ istotn¹ rolê w
¿yciu miejscowoci. To zawdziêczaj¹c
ich staraniom turgielska szko³a jako jedna z pierwszych w rejonie otrzyma³a
swego patrona, którym zosta³ twórca Republiki Paw³owskiej ks. Pawe³ Ksawery
Brzostowski. Aktywna postawa przyczyni³a siê do zgromadzenia bogatego
zbioru materia³ów bibliograficznych o
P.K.Brzostowskim i jego republice. Historyczne zbiory powiêcone Republi-
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Pierwsze ko³o powsta³o w Jaszunach
na pocz¹tku lat 90. Prezesk¹ zosta³a ówczesna starocina gminy pani Danuta
Wasilewska. Nic wiêc dziwnego, ¿e od
pocz¹tku spo³ecznicy nawi¹zali cis³¹
wspó³pracê z administracj¹ gminy.  Pracowalimy wspólnie nad rozwi¹zaniem
problemów nurtuj¹cych mieszkañców,
organizacj¹ imprez kulturalnych i nawi¹zaniem kontaktów partnerskich z Polsk¹
 odnotowuje pani Danuta.
Równolegle z ko³em powsta³ zespó³
Znad Mereczanki, który z czasem sta³
siê wizytówk¹ Jaszun. Jedna z inicjatorek za³o¿enia zespo³u  Regina Tietianiec  pe³ni obecnie funkcjê prezeski jaszuñskiego ko³a.  Mam ten zaszczyt od
2003 roku, gdy zast¹pi³am pana Stanis³awa Lewkowicza  odnotowuje pani
Regina.  Obecnie zrzeszamy 30 osób i
bardzo cieszymy siê, ¿e spor¹ czêæ stanowi m³odzie¿. Mamy wiêc komu przekazaæ tradycje i ducha ko³a. Mamy te¿
sw¹ siedzibê, mieszcz¹c¹ siê w gmachu
gminy. Od 2004 roku, zawdziêczaj¹c
wsparciu finansowemu rejonowego oddzia³u posiadamy wszystko, co jest niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoci.
W 2003 roku nauczyciele szko³y redniej im. M.Baliñskiego podjêli decyzjê
powo³ania odrêbnego ko³a na bazie placówki. Na pocz¹tku dzia³alnoci kierowa³y nim kolejno Janina Snarska oraz Henryka Bogdanowicz. Obecnie szefow¹ jest
And¿e³a Dajlidka. Pani prezes odnotowu-

Bia³a Waka

FOT. ARCHIWUM

Bia³¹ Wakê od innych miejscowoci
rejonu wyró¿nia nadzwyczaj bogaty
sk³ad narodowociowy mieszkañców.
Do ko³a przy gminie nale¿y 70 cz³onków,
przy czym s¹ wród nich przedstawiciele ró¿nych narodowoci.  Ludzie do³¹czaj¹ do nas, bo widz¹, ¿e dzia³amy na
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Jaszuny

je z satysfakcj¹, ¿e w ci¹gu ostatnich lat
liczba cz³onków ko³a powiêkszy³a siê z 36
do 53 osób. Nale¿¹ do niego nauczyciele, uczniowie klas starszych, rodzice, oraz
byli uczniowie.  Za najwa¿niejsze zadanie uwa¿amy promowanie swojej placówki. Mamy w s¹siedztwie litewsk¹ szko³ê,
co oczywicie powoduje ostr¹ konkurencjê  mówi pani prezes.  Po to by w niej
zwyciê¿yæ stale organizujemy imprezy
powiêcone kulturze i historii Ziemi Jaszuñskiej, by dawaæ wiadectwo temu,
¿e polskoæ by³a tu od zawsze. Dziedzictwo i kultura naszego narodu to cykl
imprez, które maj¹ na celu przybli¿enie
historii rodów Baliñskich i niadeckich.
Spraw¹ honoru spo³eczników jest opieka nad grobami wybitnych przedstawicieli tych rodów, pochowanych w Jaszunach. Dziêki aktywnej postawie nawi¹zano cis³y kontakt z miastem ¯nin, które
wspiera prace przy odnowie grobów. Do

finansowania prac do³¹czy³a te¿ Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.
Wspólna dzia³alnoæ spo³eczników z Jaszun i przyjació³ z Macierzy zaowocowa³a ca³kowit¹ odnow¹ miejsca pochówku
tych wybitnych ludzi.
Trzecie ko³o, dzia³aj¹ce na terenie
Jaszun, jednoczy pracowników spó³ki
Arabeska.  Powo³alimy ko³o dla firmy i s¹siadów  mówi jeden z inicjatorów jego za³o¿enia, wiceprezes ZPL Stanis³aw Pieszko.  Moim zdaniem wybralimy najw³aciwszy dzieñ, bowiem decyzja zapad³a 11 listopada, w Dniu Niepodleg³oci Polski, to zobowi¹zuje i dopinguje. Pan Stanis³aw jest w³acicielem
spó³ki, za w kole szeregowym cz³onkiem, bowiem funkcje prezesa pe³ni
Edward Juchniewicz.  Jestemy po to,
by dzia³aæ na korzyæ mieszkañców osiedla, po³o¿onego w pobli¿u stacji kolejowej Jaszuny  dodaje prezes.

rzecz miasta i dla dobra wszystkich
mieszkañców wspólnoty  mówi wieloletni prezes ko³a, starosta gminy Giennadij Baranowicz.  Nie zamykamy siê
we w³asnym, polskim gronie, jestemy
te¿ dumni z tego, ¿e prawie jedn¹ trzeci¹
cz³onków ko³a stanowi m³odzie¿.
W Bia³ej Wace dzia³a te¿ ko³o przy
szkole redniej im. Elizy Orzeszkowej.
£¹cznie w dzia³alnoci spo³ecznej

uczestniczy ponad 200 osób. To du¿a
si³a napêdowa, która realizuje projekty na rzecz wielonarodowej wspólnoty oraz umiejêtnie wykorzystuje finansowanie unijne. Jako przyk³ad warto
podaæ zawieszenie dwujêzycznych tablic z nazwami ulic.  Unia te tablice
sfinansowa³a, Litwa z nimi walczy. Jestemy przyzwyczajeni do takich przeciwnoci losu  mówi pan Giennadij. 
Najwa¿niejsze, ¿e nasi mieszkañcy nie
s¹ nimi zgorszeni.
Chlub¹ Bia³ej Waki s¹ zawody sportowe. M³odzie¿ aktywnie uczestniczy w
zlotach turystycznych na Litwie, w zawodach Miêdzynarodowej Parafiady
Dzieci i M³odzie¿y w Warszawie oraz
Letnich Igrzyskach Polonijnych. Starsze
pokolenie chêtnie odznacza wiêta narodowe i religijne. Imprezy te odbywaj¹
siê w gocinnej siedzibie ZPL w budynku gminy.  Jestemy otwarci na wszystkich, na ka¿d¹ propozycjê i pomys³, który potrafi uczyniæ ¿ycie bardziej interesuj¹cym  zapewnia pan Baranowicz.

ZPL
Dziewieniszki

Prezes ko³a w Gierwiszkach Jolanta
Kaniuszeniene ocenia, ¿e potrzeba dzia³ania na rzecz polskoci, to jak potrzeba
wie¿ego powietrza dla funkcjonowania
organizmu cz³owieka. Dowiadczy³a
tego na w³asnym przyk³adzie, bowiem
ko³o, któremu przewodniczy, prze¿y³o
ró¿ne okresy: powstawa³o, rozwi¹zywa³o siê i ponownie wznawia³o dzia³alnoæ.
Po raz pierwszy spo³ecznicy powo³ali ko³o na pocz¹tku lat 90. Prezes Wojciech Dowal oraz grupa aktywistów na
rzecz odrodzenia polskoci i tradycji dzia³a³a na fali entuzjazmu i odrodzenia. Doæ
szybko liczba cz³onków zwiêkszy³a siê
do 16 osób. Dzia³alnoæ, w zasadzie, nie
ró¿ni³a siê od dzia³alnoci innych kó³.
Chodzi³o tu, jak wszêdzie, o integracjê
Polaków, uwiadomienie, ¿e potrafimy

Rudnia
Rudnickie ko³o ZPL jest zameldowane w Milkuñskiej Szkole Pocz¹tkowej.
Geografia czasami równie¿ p³ata figle,
bowiem mimo nazwy, szko³a dzia³a na
terenie wsi Rudnia. Alina Niewierkiewicz,
prezeska ko³a ujawnia, ¿e wraz z kole¿ankami £ucj¹ Szymañsk¹, Mari¹ Choru¿¹ oraz p. Janin¹ Wasilewsk¹, przejê³y sztafetê od s¹siadów ze wsi Szorki.
Do ko³a z mety do³¹czyli nauczyciele
oraz rodzice uczniów. S¹ to g³ównie ludzie m³odzi, którym udzia³ w ¿yciu spo³ecznym zastêpuje lukê w ¿yciu towarzyskim. Zwi¹zkowcy wspólnie organizuj¹ imprezy i spotkania z okazji wi¹t

zachowaæ i kultywowaæ tradycje, dbaæ
o kulturê. Po szeciu latach prezesowania pana Dowala zast¹pi³a Stanis³awa
Dowal, nauczycielka klas pocz¹tkowych.
W roku 2000 w Gierwiszkach otwarto
szko³ê z litewskim jêzykiem nauczania.
S¹siedztwo placówek przerodzi³o siê w
walkê o przetrwanie, któr¹ Polacy przegrali. Nie zwa¿aj¹c na wysi³ek spo³eczników polska szko³a zosta³a zamkniêta.
By³ to nie tylko dotkliwy cios dla owiaty. Jednoczenie rozpad³o siê ko³o. Kilka nastêpnych lat pustki, które wynik³y
w ¿yciu spo³ecznym miejscowoci dowiod³y, ¿e ko³o nale¿y odrodziæ. Nast¹pi³o to w 2008 roku. Dzi ko³o zrzesza 6
cz³onków.  Raczej cz³onkiñ  ¿artuje
pani Jolanta.  Kobiety s¹ bardziej aktywne, przez co chyba d³u¿ej ¿yj¹. Tak
przynajmniej wiadcz¹ statystyki.
Oprócz prezes do ko³a nale¿¹ panie Stanis³awa Dowal, Julianna Dowal, Janina

Suckiel, Lilia Wojtkiewicz oraz Irena Gikiewicz. Spo³eczniczki nie maj¹ swej siedziby, ale wcale to im nie przeszkadza,
bowiem s¹ bardziej mobilne. Bardzo czêsto miejscem spotkañ jest oddzia³ Szko³y
redniej im. A. Krepsztul i Sala Imprez w
Gierwiszkach. Panie tak potrafi¹ zorganizowaæ imprezy, ¿e mieszkañcy gminy, a
jest ich ponad 2 tys., chêtnie w nich
uczestnicz¹. Cz³onkinie ko³a wspó³pracuj¹ z administracj¹ gminy, zw³aszcza, gdy
trzeba broniæ jej honoru podczas imprez
rejonowych, takich jak Do¿ynki.
Pani Jolanta mówi, ¿e marzy siê jej
wiêksze grono cz³onków ko³a. Pragnie,
by losy polskoci nie by³y obojêtne, a
¿ycie spo³eczne osiedla têtni³o. Daje to
ogromn¹ satysfakcjê, wype³nia sensem,
a sens to praca na rzecz zachowania dla
potomnych spucizny dziadów i pradziadów oraz zapisanie w³asnych kart w
historii rodzimych stron.

religijnych, narodowych, obchodz¹ Zapusty, w okresie letnim zapuszczaj¹ siê szlakami turystycznymi Parku Historyczno  Regionalnego w Dziewieniszkach.
Zawdziêczaj¹c kontaktom z
powiatem Radomskim ko³o i
szko³a zyska³y przyjació³ i sponsorów. Radomianie sfinansowali wymianê okien, wyposa¿yli
w meble, pomoce naukowe i zabawki dla
dzieci. Umowa partnerska owocuje kontaktem gospodarczym miêdzy firmami
obu regionów, rozwojem turystyki, wymian¹ m³odzie¿ow¹ i kulturaln¹. M³odzie¿
z Rudni poznaje Polskê, gocie z Radomia chêtnie przyje¿d¿aj¹ do Rudni. 

Uk³ad ¿ycia na wsi jest bardzo konserwatywny, ale ludzie s¹ bardzo otwarci
na wszystkie nasze poczynania  mówi
pani Alina.  Chcemy wype³niæ braki w
obcowaniu, zaktywizowaæ wspólnotê i
zrobiæ co, co zostanie po nas dla potomnych  mówi Alina Niewierkiewicz.

FOT. ARCHIWUM

Gierwiszki

w historii miasta jako rok, w którym szkole przywrócono imiê Adama Mickiewicza. Historia ko³em siê toczy, g³osi powiedzonko. Sta³o siê mu zadoæ, bowiem
dziewieniska szko³a nosi³a imiê Wieszcza do 1939 roku.
Determinacja spo³eczników by³a jak
najbardziej po¿¹dana, gdy starano siê o

FOT. ARCHIWUM

W³adys³awa Szczytno by³a osob¹,
która zespoli³a dziewieniskich Polaków.
Razem z kole¿ankami z zawodu, nauczycielkami, poczyni³a ogromny wysi³ek, by
wypromowaæ polsk¹ szko³ê.  Wysi³ek
nie poszed³ na marne, bowiem ju¿ wkrótce placówka sta³a siê pe³nowartociow¹
placówk¹ owiatow¹, oferuj¹c¹ wykszta³cenie po polsku od pierwszej klasy do matury  odnotowuje obecna prezes ko³a W³adys³awa Kuczyñska.
Obecnie ko³o zrzesza 50 cz³onków.
Nale¿¹ do niego pedagodzy, pracownicy gminy i zwykli mieszkañcy. W 2006
roku dziewieniscy spo³ecznicy, jako jedni
z pierwszych w rejonie, otrzymali w³asn¹
siedzibê, wyremontowan¹, umeblowan¹
i wyposa¿on¹ dziêki wsparciu rejonowego oddzia³u ZPL. 2008 rok odznaczy³ siê

w³asny herb i flagê miasta. To ko³o wyst¹pi³o z inicjatyw¹, która znalaz³a poparcie u kierownictwa gminy i rejonu. 
Za symboliczny mo¿na uznaæ fakt, ¿e
god³o stanowi¹ dwie podkowy, ukazuj¹ce jednoæ dwóch narodów  Polaków
i Litwinów  zamieszkuj¹cych Dziewieniszki  dodaje pani W³adys³awa.
Od pocz¹tku dzia³alnoci spo³ecznicy zabiegali o przyjació³ w Polsce. Od
2006 roku gminê kojarz¹ prawdziwie przyjazne i partnerskie wiêzi ze starostwem
powiatowym w Radomiu. Kontakty partnerskie s³u¿¹ wymianie dowiadczeñ w
dziedzinie zarz¹dzania i administracji, za
przyjazne  wymianie m³odzie¿y. Przyjaciele z Polski nie zapominaj¹ równie¿ o
wi¹tecznych paczkach. Co roku na Bo¿e
Narodzenie i Wielkanoc na adres ko³a
dociera pomoc ¿ywnociowa dla seniorów i niezamo¿nych rodzin gminy oraz
s³odkie prezenty dla dzieci.
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Ko³o nie posiada w³asnej siedziby,
ale nie mo¿e narzekaæ na brak miejsca
dla organizacji spotkañ oraz imprez wi¹tecznych. Bardzo czêsto miejscem takich spotkañ jest Sala Imprez. Na pocz¹tku 2007 roku kosztem inwestycji samorz¹du solecznickiego zosta³a ona wyremontowana. Teraz lokalna spo³ecznoæ posiada placówkê kulturaln¹ z
Olechnowiczowi i Stanis³awowi Ba³dowskiemu.
Kolebk¹ polskoci na wsi pozostaje
szko³a pocz¹tkowa. Jeszcze przed dziesiêciu laty uczêszcza³o do niej nawet 40
dzieci, dzisiaj pani prezes, na co dzieñ
nauczycielka Janczuñskiej filii Butrymañskiej szko³y redniej im. A. Krepsztul, z
têsknot¹ wspomina tamte czasy. Liderka
ko³a nie ukrywa, ¿e marzy siê jej powrót
dawnych wietnych czasów. Ma nadziejê, ¿e marzenia siê ziszcz¹, bowiem standard ¿ycia w ostatnich latach, dziêki staraniom samorz¹du, ulega poprawie. Pokane rodki inwestuje siê w renowacjê
wodoci¹gu, za w ci¹gu bie¿¹cego roku
zostanie wyremontowany budynek
¿³obkaprzedszkola. Koszta inwestycji

stanowi¹ 1 mln 598 tys. litów. Prace remontowe s¹ podzielone na dwa etapy.
Pierwszy z nich to kapitalny remont budynku przedszkola, drugi za  zagospodarowanie terenu przy obiekcie. W ramach renowacji planuje siê m.in. budowê
nowego dachu, ocieplenie budynku,
wymianê okien i drzwi, remont instalacji
sanitarnej i elektrycznej, budowa systemu wodoci¹gu i kanalizacji, budowê kot³owni. W wyniku realizacji projektu inwestycyjnego budynek placówki bêdzie
podzielony na trzy segmenty, w których
zostan¹ ulokowane ¿³obek, przedszkole
oraz centrum wspólnoty lokalnej.
Do odnowionego budynku przeniesie siê i szko³a, a razem z ni¹ i miejscowe
ko³o ZPL.

oddzia³ Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej w S³upsku. Ka¿dego roku do s³upskiej szko³y na odpoczynek wyje¿d¿a grupa uczniów podstawówki. Podczas pobytu w Macierzy dzieci uczêszczaj¹ z polskimi kolegami na lekcje, uczestnicz¹ w zawodach sportowych oraz konkursach
przedmiotowych.
 Braæ to sama przyjemnoæ, ale trzeba te¿ potrafiæ dawaæ  odnotowuje pre-

zes.  Od lat szko³a opiekuje siê Domem Starców w
Czu¿akompiach. Jako ko³o
dbamy o organizacjê obchodów nie tylko polskich
wi¹t narodowych, ale te¿
Dnia Babci, Dnia Dziadka,
Zapustów, na które zapraszamy wszystkich mieszkañców wsi. Wielk¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê spotkania op³atkowe, podczas
których sk³adamy sobie
nawzajem ¿yczenia wi¹teczne i noworoczne.
Pan Suckiel oraz jego wspó³towarzysze zabiegaj¹ o zjednoczenie Polaków,
mieszkaj¹cych we wsi. W swej dzia³alnoci kieruj¹ siê priorytetami, które od
chwili za³o¿enia ko³a nakreli³a jego
pierwsza prezeska, pani £ucja Aleksandrowicz  zachowanie polskiej placówki
owiatowej, co jest równoznaczne z zachowaniem polskoci.

FOT. ARCHIWUM

Zarówno w Kamionce jak i w Kurmielanach s¹ osoby, które generuj¹
nowe pomys³y na ¿ycie. Liczebnoæ kó³
jest bardzo ró¿na. Wp³ywa na to migracja, coraz wiêcej mieszkañców, szczególnie w m³odym wieku, opuszcza rodzime wsie w poszukiwaniu pracy. Kto
wyje¿d¿a do Wilna, kto za granicê, ale
zawsze jest grono naprawdê aktywnych
spo³eczników. Z przyjemnoci¹ te osoby wymieniê: Danuta i Jan Jeremienowiczowie, Janina i Kazimierz Kaspierowiczowie, Jan Jasiñski. Oni nie ¿a³uj¹
w³asnego wolnego czasu i wysi³ku na
rzecz pracy spo³ecznej  ujawnia prezes Jan Mi³oszewicz jednoczenie starosta gminy.

piêkn¹ sal¹ koncertow¹, pokojami dla
zajêæ. Ludzie to doceniaj¹, chêtnie przychodz¹ na imprezy, które czêsto wspólnie organizuj¹ starostwo, ko³o ZPL oraz
Sala Imprez. Do najbardziej lubianych i
gromadz¹cych szerokie grono uczestników nale¿¹ spotkania op³atkowe oraz
Zapusty. ZPL-owcy tradycyjnie zapraszaj¹ mieszkañców Kamionki i s¹siednich wsi na obchody polskich wi¹t narodowych, które jeszcze bardziej utrwalaj¹ w ludziach przywi¹zanie do w³asnych tradycji narodowych i historii. 
Za ponad dwudziestoletni¹ dzia³alnoæ
prze¿ylimy wiele perturbacji  mówi
pan Jan.  W przetrwaniu pomog³o nam
przekonanie, ¿e mamy s³usznoæ, jestemy na dobrej drodze oraz ludzie, którym nie jest obca postawa obywatelska i narodowa.

Janczuny
Miejscem pierwszego walnego zebrania Polaków sta³ siê Sala Imprez w
Janczunach. Obecnie jest to jeden z najbardziej okaza³ych orodków kultury w
rejonie. Na czeæ za³o¿enia ko³a w 1989
roku w miejscowoci bawi³ zespó³ ludowy z Bia³egostoku.  Sala z trudem zmieci³a publicznoæ. Wzruszona widownia
piewa³a razem z goæmi z Macierzy.
Wielu piewa³o i p³aka³o ze szczêcia 
mówi wspominaj¹c to historyczne wydarzenie Leokadia Mikonis, prezes ko³a.
Honory nale¿¹ siê za³o¿ycielom organizacji  Romualdowi Mikonisowi, Edwardowi Jankowskiemu oraz p. Ignacemu

T³umaczylimy i bêdziemy t³umaczyæ ludziom wagê nauczania w jêzyku
ojczystym dla dziecka, wagê przywi¹zania do kultury i tradycji naszych przodków. Jednak lepiej od s³ów przemawiaj¹
czyny takie jak aktywna dzia³alnoæ spo³eczna ko³a oraz wyniki uzyskiwane w
nauce przez naszych uczniów  uwa¿a
prezes ko³a w Czu¿akompiach Eugeniusz
Suckiel. Przewodniczy spo³ecznikom od
2001 roku, wie jak procentuje aktywna
dzia³alnoæ spo³eczna oraz bardzo ceni
osoby, które mu towarzysz¹. Do ko³a
nale¿y 47 osób, jest to liczne grono,
uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e dzia³a przy szkole
podstawowej, która nie nale¿y do najliczniejszych.
Niezast¹pion¹ pomoc szko³a, a razem
z nim i ko³o pozyskuje od wieloletnich partnerów z Polski, którymi s¹ szko³a podstawowa Nr.10 im. Polonii w S³upsku oraz
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Czu¿akompie

ZPL

Zawiszañce
Nic w tym dziwnego, ¿e jedno z pierwszych kó³ powsta³o w Zawiszañcach. Miejscowoæ ta, bowiem, zas³uguje na wyj¹tkowe miejsce w historii ZPL. To tu w 1988
roku zapad³a historyczna decyzja o powo³aniu Stowarzyszenia, które nastêpnie przekszta³ci³o siê w Zwi¹zek. Pierwszym prezesem ko³a by³ Stanis³aw Dawlidowicz. Ko³o
dzia³a³o przy przedszkolu, nastêpnie przy
przedsiêbiorstwie techniki rolniczej, póniej przy szkole, a¿ ponownie wróci³o na
bazê przedszkola. Zmiana lokalizacji nie
wp³ynê³a na cele  odrodzenie polskoci,
kultury i tradycji. Pierwszy sukces odnotowano po roku dzia³alnoci. W miejscowej szkole obok klas z rosyjskim jêzykiem
nauczania pojawi³a siê klasa polska. W
przedszkolu otwarto polsk¹ grupê. Po odejciu pierwszego prezesa, stery przejê³a pani
Helena Nikipirowicz. Pe³na wizji i pomys³ów na ¿ycie przewodniczy³a do 2007
roku. W tym okresie zrodzi³a siê tradycja
wspólnego op³atka, obchodów wi¹t Wielkanocnych.
Obecnie prezesk¹ jest Irina Dawlidowicz.  Jest nas niewiele, zaledwie 13,
ale jestemy maksymalnie w³¹czeni w
¿ycie lokalnej spo³ecznoci  opowia-

Dajnowa
Ko³o w Dajnowie dzia³a dopiero szósty rok. Zrzesza nauczycieli, by³ych
wychowanków szko³y podstawowej
oraz ich rodziców. Inicjatork¹ powo³ania ko³a by³a p £ucja Matujza  osoba, tryskaj¹ca energi¹ i pe³na pomys³ów.
 Zawdziêczaj¹c jej inicjatywie oraz zaanga¿owaniu mieszkañców we wsi powsta³a kaplica  powiedzia³a Mariola
Antul obecna prezes ko³a. Pani Mario-

wiêkszaæ siê o m³odzie¿, co szczególnie
cieszy weteranów. Jest to tym bardziej
radosne i napawaj¹ce optymizmem,
gdy¿ zasilaj¹ je byli wychowankowie
szko³y. Wielu z nich studiuje, ale nie
chce traciæ wiêzi ze swoj¹ ma³¹ Ojczyzn¹,
jej tradycjami, spucizn¹ kulturaln¹ i historyczn¹.

da. Pani Irina nie ukrywa, ¿e jej ¿ycie zawodowe i praca spo³eczna s¹ to dwie
uzupe³niaj¹ce siê nawzajem formy. Zawiszañce to rodowisko wielonarodowociowe. Na co dzieñ ma do czynienia
z mieszanymi rodzinami, które czêstokroæ stoj¹ przed dylematem: do jakiego
przedszkola, b¹d szko³y maj¹ pójæ ich
dzieci.  Jestemy po to, by delikatnie,
ale przekonywuj¹co wyt³umaczyæ, jakie
perspektywy ma dziecko po polskiej
szkole  mówi prezes.  Dlatego za podstawê dzia³alnoci uwa¿amy sta³y kontakt z rodzicami i pracê z dzieæmi. Misj¹
ko³a jest krzewienie polskoci w ró¿nej
postaci, na ró¿ne sposoby.

Do ko³a nale¿¹ Polacy, Rosjanie i Bia³orusini. Pani Dawlidowicz z ogromnym
szacunkiem i wdziêcznoci¹ wymienia
swe wspó³pracowniczki i jednoczenie
towarzyszki: Wies³awê Ryncewicz, Marinê Jankowsk¹, Walentynê Czepulonis,
Lucjê Sinkiewicz, Jolantê Or³ow¹ oraz
Irenê Szczerbo. W kole dzia³a równie¿
m³odzie¿: Greta Siedlecka, rodzeñstwo
Sylwia i Miros³aw Dawlidowicz, Dariusz
Borkowski, Ludmi³a Czepulonis oraz
Swiet³ana Czepulonis. Dodaje, ¿e m³odzi dziel¹ siê zasobami swej m³odocianej energii, starsi  zasobami swego
dowiadczenia. W ten sposób tworz¹
zgrany zespó³, który wiele potrafi.

la przyznaje, ¿e do pracy pobudza j¹
pamiêæ i szacunek do poprzedniczki oraz
pragnienie aktywizacji wspólnoty. Wie
Dajnowa nie nale¿y na najliczniejszych,
co wcale nie oznacza, ¿e ludzie nie chc¹
siê spotykaæ, rozmawiaæ, bawiæ siê. Ilustracj¹ tego stwierdzenia, choæby, jest
to, ¿e wszystkie imprezy organizowane
pod auspicjami ZPL s¹ bardzo licznie
odwiedzane.  Jestemy zwi¹zani cis³¹
wspó³prac¹ ze szko³¹, bibliotek¹ i administracj¹ gminy  mówi pani prezes.
 Wspieramy siê nawzajem organizu-

j¹c imprezy z okazji wi¹t narodowych,
spotkania op³atkowe i okolicznociowe. Za najwa¿niejsze Mariola Antul
uznaje za to, ¿e po ukoñczeniu szko³y
byli uczniowie zasilaj¹ ko³o. W ubieg³ym roku organizacja powiêkszy³a siê
o kolejnych piêciu cz³onków. Legitymacje zostan¹ wrêczone w uroczystej atmosferze podczas jednego ze spotkañ
cz³onków ko³a.

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Trudno sobie wyobraziæ, by w zamieszka³ej w wiêkszoci przez Polaków
miejscowoci nie by³o ko³a ZPL. Chodzi o Ma³e Soleczniki, które s³yn¹ z dawnych dziejów i znanych postaci. Pamiêæ
historyczn¹, zdaniem spo³eczników, nale¿y przekazaæ m³odemu pokoleniu. Niegdy miejscowoæ by³a w³asnoci¹
rodu Hlebowiczów, nastêpnie byli
Chodkiewiczowie, po niespe³na dwóch
wiekach przesz³a do rodziny Mianowskich. Groby s³ynnego rodu do dzi s¹
pod opiek¹ cz³onków ko³a oraz uczniów
szko³y. ZPL  owcy dbaj¹ równie¿ o
zachowanie pamiêci o polskim pilocie

Tadeuszu Górze, który 18 maja 1938
roku przelecia³ szybowcem z lotniska w
Bezmiechowej (Polska) do Ma³ych Solecznik, pokonuj¹c odleg³oæ 577,8 km.
Czyn i pilota upamiêtnia tablica pami¹tkowa w szkole.
 Staramy siê cile wspó³pracowaæ
z miejscow¹ sal¹ imprez. Od nas pochodzi inicjatywa obchodów wszystkich
polskich wi¹t narodowych. Ka¿dego
roku organizujemy bo¿onarodzeniowe
spotkania op³atkowe, na które zapraszamy mieszkañców wsi. Cieszymy siê, ¿e
w naszych poczynaniach aktywnie nas
wspiera s³owem i czynem ks. proboszcz
parafii Zdzis³aw Bochniak  mówi prezes ko³a Weronika Markiewicz.
W ostatnich latach ko³o zaczê³o po-

FOT. ARCHIWUM

Ma³e Soleczniki

Kwiecieñ 2012

Opr. Bo¿ena Lenkiewicz
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ROZMAITOCI

Zwi¹zki Polaków na wiecie
Brak spójnego studium dotycz¹cego historii Zwi¹zku Polaków na wiecie. Z danych podawanych przez poszczególne organizacje ustalilimy, ¿e dzieje Zwi¹zku siêgaj¹ pocz¹tku XX wieku.
Powstawa³y one w krajach, gdzie notowano masow¹ emigracjê zarobkow¹ naszych rodaków.
ród³a historyczne wiadcz¹, ¿e robotnicy wyje¿d¿ali g³ównie do Francji, Belgii i Niemiec, ch³opi
do USA, Kanady, Brazylii i Argentyny. Rozproszeni po ca³ym wiecie Polacy w niektórych pañstwach stanowi¹ du¿e skupiska. Orodki polonijne cechuje du¿a aktywnoæ spo³eczna i stosunkowo wysoki stopieñ zorganizowania. Organizacjami centralnymi s¹ kongresy Polonii (np. w
USA,Francji,Kanadzie) lub rady Polonii (np.w Australi).Ponadto dzia³aj¹ stowarzyszenia, kluby i
oczywicie Zwi¹zki Polaków. Proponujemy krótki wgl¹d w historiê Zwi¹zków Polaków, dzia³aj¹cych w ró¿nych krajach, na ró¿nych kontynentach.
Zwi¹zek Polaków w Niemczech, za³o¿ono w sierpniu 1922,
z g³ówn¹ siedzib¹ w Berlinie (do
1939). Reprezentowa³ Polaków obywateli Niemiec i polskie stowarzyszenia wobec w³adz niemieckich. D¹¿y³ do zdobycia pe³nych praw mniejszoci narodowej
dla Polaków i ich obrony we
wszystkich dziedzinach
¿ycia spo³ecznego. Zdelegalizowany przez rz¹d III
Rzeszy 1939. Represje dotknê³y wielu cz³onków,
czêæ rozstrzelano, czêæ
trafi³o do obozów koncentracyjnych. 1945 ZPwN
wznowi³ dzia³alnoæ w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec. 1950 zarejestrowany w RFN, pocz¹tkowo z siedzib¹ we
Frankfurcie nad Menem,
nastêpnie w Bochum.
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Zwi¹zek Polaków w Belgii
z siedzib¹ w Brukseli. Za³o¿ona w
1923 przez polskich emigrantów
osiad³ych w gminie Genk w Limburgii. Kontynuuje dzia³alnoæ Centralnego Zwi¹zku Towarzystw Polskich w Belgii, za³o¿onego w 1923,
od 1936 Centralnego Zwi¹zku Towarzystw i Organizacji Polskich w
Belgii. Prowadzi dzia³alnoæ kulturalno-owiatow¹, sprawuje opiekê
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nad polskimi wietlicami, zespo³ami
folklorystycznymi, szkó³kami polonijnymi, kaplicami.
Zwi¹zek Polaków w Kanadzie,
najwiêksza organizacja Polonii kanadyjskiej, za³o¿ona w 1924, z siedzib¹
w Toronto. Powsta³ z po³¹czenia Towarzystwa Bratniej Pomocy Synowie Polski, Towarzystwa w. Sta-

nis³awa Kostki i Spójni Narodowej
Polskiej. Prowadzi dzia³alnoæ kulturalno-owiatow¹ i ubezpieczeniow¹ oraz wydawnicz¹, g³ównie na
terenie prowincji Ontario. Skupia ok.
30 lokalnych Grup Zwi¹zkowych
oraz Ko³a Polek i Grona M³odzie¿y.
Zwi¹zek Polaków w Argentynie, centrala organizacji i towarzystw polonijnych z siedzib¹ w Buenos Aires. Organizuje dzia³alnoæ
spo³eczno-kulturaln¹ polonii. Powo-

Adres do korespondencji: ul. Wileñska 48
(siedziba Oddzia³u Rejonowego ZPL)
LT-17116 Soleczniki
tel.: +370 662 83 499
e-mail: soleczniki@wp.pl
Nak³ad: 1500

³any w 1931, skupia 35 organizacji
polonijnych.
S¹ to Zwi¹zki Polaków licz¹ce
kilkudziesiêcioletni¹ historiê. Na
przestrzeni postsowieckiej, w krajach, z którymi Litwa tworzy³a kiedy jedno pañstwo Zwi¹zki Polaków nie maj¹ tak bogatej przesz³oci. Tam Polacy zaczêli siê
³¹czyæ po 1990 roku. O¿ywienie dzia³alnoci rodowisk polskich spowodowa³o miêdzy innymi utworzenie Zwi¹zku Polaków na
Bia³orusi w1990 r., powstanie Federacji Organizacji
Polaków na Ukrainie w
1992, Zwi¹zku Polaków w
Rosji 1992 r., Stowarzyszenia Polaków w Uzbekistanie wietlica Polska 
1992 r., Zwi¹zku Polaków
w Kazachstanie 1994 r.
Oczywicie w tym przegl¹dzie
nie sposób wymieniæ wszystkie kraje, w których dzia³alnoæ prowadz¹
Zwi¹zki Polaków. Zreszt¹ nie mielimy tego na celu. Naszym celem
by³o, miêdzy innymi pokazanie tego,
¿e organizacja ta potrafi dzia³aæ
przez wiele lat, na ró¿nych kontynentach i w ró¿nych okolicznociach. Jedynym warunkiem jest
obecnoæ Polaków oraz zaanga¿owanie spo³eczne.
Opr.Bo¿ena Lenkiewicz

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i redagowania oraz zmiany tytu³ów.
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