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KOŃCOWY AKORD KONFERENCJI – NA SCENIE „SOLCZANIE” I PREZES ZDZISŁAW PALEWICZ

28 kwietnia w Solecznikach odbyła się XV sprawozdawczo-wyborcza konferencja Solecznickiego Oddziału
Rejonowego Związku Polaków na Litwie. Jednoczący w swych szeregach 1140 członków oddział należy
nie tylko do najliczniejszych, ale też najbardziej prężnie działających struktur Związku. Jego prezesem
niezmiennie od kilku dziesięcioleci jest obecny mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.
LUDZIE
LISTY PISZĄ…
To właśnie z listów kolejne pokolenia poznawały prywatne życie
wybitnych osób, odkrywały rąbka
tajemnicy epokowych wydarzeń. Listy często służyły też bardziej przyziemnym celom – skompromitowaniu piszącego bądź adresata. I ta ich
rola, pomimo zastąpienia tradycyjnych utworów epistolarnych pisanych na papierze przez wiadomości
e-mail, nadal jest żywotna. Przed
kilkoma dniami na Litwie, jedna z
mianujących się największą gazetą,
pozwoliła sobie na opublikowanie

korespondencji e-mail pani prezydent z byłym prezesem partii Ruch
Liberałów, który został oskarżony
o przyjęcie łapówki od jednego z
mianujących się potężnym, koncernu. Korespondencja pani prezydent i prezesa partii wskazuje na
dość przyjazne, wręcz poufne stosunki obojga. Nie byłoby w tym nic
zdrożnego, gdyby nie znalazły się
w tych listach treści, które pozwalają na dokonanie wielce niejednoznacznych ocen korespondencji.
Oczywiście bagatelizować skłonna
jest je opozycja. Całkiem zaś poważnie przebąkuje o poważnych

problemach mogących grozić pani
prezydent rządzący. Jednak, jeżeli
nawet uznać za słuszne, że e-mailowe listy nie są skandaliczne, to
bynajmniej ich treść nie pasuje do
wizerunku pierwszej osoby w państwie. Otóż pani prezydent m.in.,
zwracając się do szefa partii, prosi
go o przekazanie pozdrowień właścicielowi koncernu i życzenia, by
ten powstrzymał swego „skalikasa”
– psa gończego. Mianem „skalikasa” określany jest przez panią prezydent jeden z dziennikarzy pracujący
na koncern, który śmiał wypowiadać
niezbyt pochlebne opinie o zgłoszo-

nym przez panią prezydent kandydacie na prokuratora generalnego.
Na dodatek głowa państwa wielce
niepochlebnie wypowiedziała się o
obecnym premierze, wówczas (w
okresie pisania listów) jeszcze ministrze. A na dokładkę zachęcała
szefa liberałów do wykorzystania
sytuacji (nagonki), w jakiej znalazła się jedna z partii koalicyjnych,
do windowania swoich rankingów.
Co te fakty będą warte na litewskiej
scenie politycznej, już wkrótce się
przekonamy. Czy „zieloni chłopi” zechcą je wykorzystać, by „obsmarować” na odchodnym panią pre-

zydent, która dała się im ostatnio
mocno we znaki, czy też listy „pójdą w niepamięć”, jest to intrygująca niewiadoma. Tak samo zresztą jak i to, dlaczego zaprzyjaźniony
były szef partii zechciał, by stały się
te listy powszechnie znane. Może
oczekiwał na pomoc w wybrnięciu
z poważnych tarapatów, a takowej
nie otrzymawszy postanowił w ten
sposób „rozcieńczyć” swoją winę…
A może przeciek do mediów nastąpił z innego źródła? Cóż, wszystko
wskazuje na to, że może być ciekawa zagrywka na politycznej scenie.
W sam raz na zakończenie sezonu.
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Witając majowe święta
Z okazji majowych świąt – Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Polskiej Flagi oraz kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja
do Związku Polaków na Litwie napłynęły liczne pozdrowienia z Macierzy oraz rodaków rozsianych po świecie. Prezes
ZPL Michał Mackiewicz w swoim imieniu oraz wszystkich
członków Związku dziękuje za życzenia i solidarność.

Szanowny Panie Prezesie,
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tegoroczne obchody Dnia Polonii i Polaków
za Granicą na Litwie, które odbędą się w dniu 5 maja 2018 r.
Niestety, w związku z wcześniej
przyjętymi zobowiązaniami,
związanymi z wykonywaniem
mandatu senatora RP oraz pełnieniem funkcji wicemarszałka
Senatu RP, nie będę mogła wziąć
udziału w tym wydarzeniu.
Święto Polonii i Polaków za
Granicą jest obchodzone szczególnie uroczyście w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Parlament Polski ustanowił to Święto kilkanaście lat
temu, aby uhonorować wielowiekowy dorobek i nieoceniony wkład
Polonii w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Coroczne obchody tej uroczystości to również wyraz wdzięczności za pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach przez Rodaków żyjących poza
granicami Ojczyzny oraz za przywiązanie i szacunek do polskości.
Pragnę przekazać na ręce Pana Prezesa wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia dla Polaków, mieszkających na Litwie. Dziękuję za Państwa trud i oddanie w pracy społecznej dla Polonii, za
zaangażowanie w misję, która służy pielęgnowaniu postaw patriotycznych, zachowywaniu pamięci o polskiej historii, kulturze i tradycji, zwłaszcza w tym szczególnym dla nas roku.
Z wyrazami szacunku
Maria Koc

Szanowny Panie Prezesie,
Serdecznie pozdrawiam
wszystkich Państwa, uczestników obchodów Dnia Polonii i
Polaków za Granicą na Litwie.
Z radością dostrzegam Państwa bardzo dużą aktywność,
pozwalającą na pielęgnowanie
polskości w sobie i w Państwa
rodzinach. Oddalenie od Rzeczypospolitej Polskiej nie osłabia Waszych więzi z Ojczyzną.
Są one wyjątkowo silne, dlatego uważam, że stanowicie wzór
do naśladowania dla wszystkich
Polaków. Dbacie o tożsamość narodową, ucząc swoje dzieci języka
polskiego i tradycji. Krzewicie naszą kulturę i pamiętacie o czczeniu ważnych dla nas wszystkich wydarzeń. Pokazujecie, że pomimo
pozostawania poza granicami, jesteście blisko Polski.
W tym szczególnym roku, gdy świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę – ale i Litwę – niepodległości, za szczególnie cenne
uważam inicjatywy przybliżające naszą wspólną historię. Jesteśmy
nie tylko sąsiadami, lecz też partnerami, których łączy wspólna przeszłość. Wierzę, że będą to również strategiczne relacje w przyszłości.
Cieszę się, że tworzycie niezwykłą wspólnotę, wyróżniającą się
głębokim patriotyzmem i zaangażowaniem. Dziękuję, że godnie
reprezentujecie Polskę i jesteście naszymi ambasadorami za granicą. Zapewniam, iż nasz rząd nie zapomina o żadnym Polaku, żyjącym z dala od Ojczyzny.
Proszę przyjąć życzenia satysfakcji płynącej ze wspólnego świętowania w tym szczególnym, jubileuszowym roku odzyskania przez
Polskę i Litwę niepodległości. Niech zaangażowanie w obchody
przyniesie Państwu wiele radości i pozwoli poczuć jeszcze bliższą
więź z Rzeczpospolitą.
Łączę wyrazy szacunku
Beata Szydło

Szanowni Państwo,
W tym roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą przypada na czas wyjątkowy. Zarówno Polska
jak i Litwa świętują 100-lecie powstania II Rzeczypospolitej oraz Republiki Litewskiej. Te sto lat dla
obu państw nie były okresem łatwym. Przed II wojną światową stosunki polsko-litewskie były bardzo napięte, ale potem przyszły czasy o wiele, wiele gorsze. Litwa znalazła się w granicach Związku
Sowieckiego, a Polska – w sferze jego bezpośrednich wpływów. Wydawało się przez lata, że niepodległość i niezawisłość są dla obu Narodów li tylko marzeniem. Na szczęście stało się inaczej i możemy
cieszyć się wolnością. Jest oczywiście rzeczą do dyskusji na ile ten dar został właściwie wykorzystany,
ale możemy decydować sami o sobie.
Te zmienne koleje dziejów mówią nam, że nic nie jest dane raz na zawsze, a w związku z tym, iż
musimy stać na straży wolności, niepodległości i niezawisłości i stale je umacniać. W tej pracy nikt
wolnych narodów naszej części Europy nie wyręczy. Mamy zatem wspólnotę strategicznych interesów, mocny fundament, na którym powinna wyrastać współpraca między państwami naszego regionu.
Dzień Polonii i Polaków za Granicą kieruje nasze myśli ku wszystkim naszym Rodakom żyjącym poza granicami państwa polskiego.
Tego dnia w sposób szczególny odczuwamy to, że jesteśmy wspólnotą, że spaja nas to wszystko, co złożyło się i co się składa na naszą
tożsamość narodową. Ten wyjątkowy dzień jest nie tylko Państwa świętem, ale również znakomitą okazją do podziękowania Państwu
za Waszą wierność wierze i polskości, za Wasze pielęgnowanie języka, tradycji i całego dziedzictwa przodków. Za to wszystko, za to, że
chcecie być Polakami, Polska jest Wam bardzo wdzięczna.
Korzystając z okazji, pragnę Państwu, a za Waszym pośrednictwem wszystkim Polakom na Litwie życzyć szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym oraz działalności społecznej.
Składam serdeczne podziękowania za życzliwą pamięć i zaproszenie na wileńskie uroczystości Dnia Polonii i Polaków za Granicą
oraz życzę Państwu dalszych sukcesów w pracy na rzecz polskiej społeczności na Litwie.
Łączę się z Państwem w modlitwie i polecam Polaków na Litwie opiece Ostrobramskiej Pani!
Proszę przyjąć wyrazy szacunku,
Jarosław Kaczyński

Konferencja w Wędziagole

PREZES ODDZIAŁU RYSZARD JANKOWSKI TUŻ PO WYBORACH

28 kwietnia w Wędziagole
odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Wędziagolskiego Oddziału ZPL. Wcześniej
odbyły się również zebrania w
trzech kołach oddziału.
Uczestnicy konferencji,
zebrani w Polskiej Bibliotece w Wędziagole, wysłuchali
sprawozdania prezesa oddziału z wykonanej pracy. W imieniu zebranych przemawiała
Alina Bendžiuvienė. Podziękowała ona prezesowi za treściwą pracę i aktywność oraz
zwróciła się z prośbą, by nadal kierował oddziałem. Ze-

brani poparli tę propozycję
jednogłośnie.
Na sprawozdawczo-wyborczej konferencji Wędziagolskiego Oddziału ZPL zostali również zatwierdzeni
delegaci na XV Zjazd Związku Polaków na Litwie, którzy
byli wybrani w kołach oddziału. Wybrano też wiceprezesa,
księgową oraz komisję rewizyjną. Na te osoby delegaci
konferencji głosowali jednogłośnie.
Leonia Piotrowska

XV sprawozdawczo-wyborcza
konferencja Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL obradowała w Centrum Kultury w Solecznikach. Na to forum, z ogólnej
liczby wydelegowanych w 46 kołach 99 delegatów, przybyło 91.
Po przywitaniu obecnych,
zatwierdzeniu porządku obrad
oraz wyborach sekretariatu, a
także komisji mandatowej (Andżela Dojlidko, Gitana Szablińska, Halina Antropik) oraz skrutacyjnej (Mirosław Mickiewicz,
Ronald Dudziński, Jerzy Miluszkiewicz) referat sprawozdawczy
wygłosił prezes oddziału Zdzisław Palewicz.
Już na wstępie, przywołując
słowa św. arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, prezes
określił je jako motto działalności
członków Związku: „Polakiem jestem i Polakiem umrzeć pragnę,
bo tego chce Boskie i ludzkie prawo. Uważam nasz język, naszą
historię, nasze obyczaje narodowe za drogocenną spuściznę po
przodkach, które następcom naszym święcie przekazać powinniśmy, wzbogaciwszy skarbnicę
narodową własną pracą”.
Właśnie to „wzbogacanie
skarbnicy własną pracą” realizuje już od trzech dziesięcioleci
Związek Polaków na Litwie. Mówiąc o tym, Zdzisław Palewicz
zaakcentował, iż w tej pracy łączy nas ZPL, łączy nas polskość.
Sprawozdanie z trzyletniej działalności – to odpowiedź przed
sobą i innymi na pytanie, jakim
jesteś Polakiem i jak wzbogaciłeś
narodową skarbnicę własną pracą. Prezes podkreślił, że przede
wszystkim trzeba ciężko pracować nad sobą, by rekonstruować
polskość w sobie. Jak odnotował,
ogólna sytuacja społeczno-polityczna ma duży wpływ na powodzenie tej rekonstrukcji.
Niestety, ale jest tak, że kolejne ekipy rządzące krajem tworzą poczucie zagrożenia. Nasze
dążenia do egzekwowania praw
człowieka i obywatela – Polaka
są traktowane jako zagrożenia
dla litewskości. Dwujęzyczne napisy, używanie języka polskiego
w urzędach, pisownia nazwisk,
ustawa o mniejszościach narodowych – wszystkie te postulaty nadal, pomimo upływu kilkudziesięciu lat, są aktualne i
nierozwiązywane.
Prezes mówił o kluczowym
znaczeniu podłoża prawnego w
utrwalaniu polskiej tożsamości.
Np. używanie języka polskiego w
życiu publicznym daje poczucie
równego traktowania, pokazuje,
że jest on równouprawniony i w
przestrzeni publicznej mile widziany. Widzimy tego przykłady w krajach, gdzie funkcjonuje
dwujęzyczność: Belgii, Rumunii, na Węgrzech, w Niemczech,
Czechach, Polsce, Hiszpanii.
Zdzisław Palewicz podkreślił, że nadal jest jak najbardziej
aktualna lokalna nasza dewiza: róbmy swoje – jak najwięcej,
najbardziej skutecznie i konse-
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kwentnie. Zadając pytanie, czy
to się nam udaje, dał pozytywną
odpowiedź, jednocześnie zaznaczając, że jeszcze bardzo wiele
jest do zrobienia. A ta robota nie
może się obejść bez ludzi. Potencjał oddziału, to prawie 1200 osób
zrzeszonych w kołach liczących
od 5 do 70 członków w różnym
wieku, przedstawicieli odmiennych zawodów. Prezes podkreślił,
iż największy odsetek w oddziale
stanowią nauczyciele. Ci ludzie –
to ideowcy, z nakazu serca pracujący na rzecz polskości. Należy się
im podziękowanie za to, że pełnią swoją misję od lat, przekazują
sztafetę młodszym pokoleniom.
Z szeregu kół prezes wyróżnił Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku
(prezes Antoni Jankowski), „Solczanie” (prezes Jolanta Wołosewicz), koło w Solecznikach (prezes Tadeusz Romanowski), koło
w Białej Wace (prezes Gienadij
Baranowicz), koło Gimnazjum
im. M. Balińskiego w Jaszunach
(prezes Andżela Dojlidko), koło
w Wersoce (prezes Mirena Garackiewicz), koło w Janczunach
(prezes Diana Jezulewicz). Odnotował również dbanie o należyte zaplecze – siedziby kół, które
są ośrodkami promieniującymi na
najbliższe otoczenie.
Mówiąc o minionej trzyletniej kadencji Zdzisław Palewicz
przypomniał, że w tych latach
miały miejsce wybory samorządowe i do Sejmu RL. I, jak zaznaczył, każde z nich jest bardzo
ważne dla naszej społeczności.
Bo można deklarować postulaty, ale trzeba mieć władzę – mechanizmy, poparcie, by je realizować. Członkowie ZPL rejonu
doskonale o tym wiedzą. Na początku lat 90. po raz pierwszy
wygrali wybory do rady rejonowej jako ZPL, a obecnie w szeregach AWPL-ZChR wygrywają z ogromną przewagą wybory
w rejonie i od ponad ćwierćwiecza sprawują władzę wykonując
wolę wyborców. Aktywnie pracują w komisjach wyborczych, jako

obserwatorzy. Wynik – największa frekwencja i najlepsze wyniki. Daje to możliwość realizować
program partii, z ramienia której, przy poparciu Związku Polaków, zostają radnymi, członkami Sejmu.
Jak podkreślił prezes, w sytuacji, kiedy ciągle zmienia się polityczna koniunktura, możemy
polegać tylko na sobie. Nie da
się rozwiązać problemu, kiedy się
jest pasywnym. Bez aktywności
miejscowych ludzi nic nie da się
zrobić dla lokalnych środowisk.
Analizując sytuację szkolnictwa w ojczystym języku prezes zauważył, że pomimo upływu lat,
zmianie ekip rządzących w kraju
i względnemu ustabilizowaniu się
struktury szkół w rejonie, ciągle
musimy być czujni i widząc zagrożenia, wytrwale, z determinacją
walczyć o zachowanie tradycyjnego modelu oświaty polskiej. I
nie łudźmy się, że będzie inaczej.
Obok sukcesywnych działań administracji rejonu, kół „Macierzy
Szkolnej”, na tym polu są bardzo
ważne działania kół ZPL w szkołach – zarówno zrzeszających nauczycieli jak i uczniów. Dbanie o
jakość nauczania, organizowanie
wycieczek edukacyjnych, konferencji, poznawanie historii, spotkania z wybitnymi ludźmi, troska o stypendia dla absolwentów,
pomoc przy podejmowaniu studiów w Macierzy – wszystko to
potrafi uatrakcyjnić nauczanie w
języku ojczystym i dać dobry start
młodzieży.
Rzec można, oczkiem w głowie prezesa jest praca skierowana na pielęgnowanie spuścizny
kulturowej i historycznej, odkrywanie, zachowanie i opieka nad
miejscami pamięci narodowej,
wiecznego spoczynku tych, kto
walczył w różnych okresach historycznych o wolność i niepodległość, zachowanie polskości na
tych terenach.
Jako przykład do dumy prezes wymienił renowację pałacu
Balińskich w Jaszunach, zadba-

nie o Republikę Pawłowską, odnowę Pałacu Wagnera, zespołu
w Wilkiszkach, uporządkowanie
grobów w Sangieliszkach, Puszczy Rudnickiej, kwatery wojskowej w Ejszyszkach. Przypomniał
też o odbytej w ramach odkłamywania i poznawania historii
wyprawie do Smoleńska i Katynia, wycieczkach po rejonie,
skierowanych na poznawanie ojczystych dziejów i tych śladów
polskości, które były „skutecznie” wyrugowane z życia i historii tych ziemi w ciągu kilkudziesięciu lat władzy radzieckiej.
Prezes odnotował wagę rozwoju organizacji, powstawania
nowych kół w gimnazjach i wśród
studentów oraz skoncentrowanie
uwagi na swoich małych Ojczyznach. Podkreślając to, co związane jest z polskością, wyrażając troskę o to, jak się Polak czuje
na tym terenie, zróbmy wszystko, by był dumny z tego, że jest
spadkobiercą bogatych wartości swoich przodków. Pomoże to
kreować pozytywny wizerunek
Polaka. Do tej pracy u podstaw
potrzebne są zaangażowanie i pomysły, wizje. Kiedy będziemy je
posiadali, to też środki na ich realizację się znajdą, przekonywał
Zdzisław Palewicz. (M.in. warto
tu odnotować, że rejonowe struktury Związku bardzo skutecznie
zdobywają fundusze dzięki pisaniu projektów i nawet u końca kadencji kasa oddziału bynajmniej
nie świeci pustkami).
Na zakończenie swego przemówienia prezes zdecydowanie
podkreślił, że czeka związkowców nadal żmudna praca u podstaw. Potrzebna jest ona do wychowania młodego pokolenia i
nie zaprzepaszczenia tego, co poprzednim udało się zachować w o
wiele trudniejszych warunkach.
A kto wytrwa – ten zwycięży.
O pracy oddziału mówili również wiceprezesi. Marzena Juchniewicz opowiadała o tym, że Ejszyszki – to prężnie działająca
polska wspólnota. Działalność

artystyczna zespołu „Kwiaty Polskie”, organizowanie dyktanda „O pióro Bolesława Prusa”,
udział w narodowym czytaniu
„Wesela”, poznawanie tragicznych kart ojczystej historii, upamiętnienie ziomków, spotkania
z ciekawymi ludźmi, składają się
na pracę w tym miasteczku.
Grzegorz Jurgo przypomniał
zebranym o udziale członków
oddziału w akcjach i wiecach
protestacyjnych przeciwko dyskryminowaniu mniejszości polskiej oraz obchodach 1050-lecia
chrztu Polski – pochodzie, w którym wzięło udział 850 przedstawicieli oddziału.
Udział w uroczystościach
w Zułowie, w miejscach pochówku żołnierzy AK w Sangiełowszczyźnie, Zawiszańcach
– to świadectwo naszej pamięci
historycznej. Wiceprezes podkreślił też znaczenie częstszych
i ściślejszych kontaktów, spotkań
członków kół i oddziału.
O wydawaniu czasopisma
„Soleczniki”, promocji oddziału mówiła Beata Pietkiewicz.
Odnotowała takie wydarzenia,
jak konkurs o Republice Pawłowskiej, współpraca z IPN-em
w sprawie ekshumacji żołnierzy
AK, upamiętnienie tragicznej
daty mordu we wsi Koniuchy i
in. działaniach poznawania ojczystych, odkłamanych dziejów.
Pani Beata widzi szansę na aktywizację i uatrakcyjnienie pracy oddziału w zakładaniu kół
uczniowskich w gimnazjach. Zaś
jako mocne strony oddziału postrzega m.in. struktury organizacji, stabilność finansową. Jej motto działalności brzmi: „Dbajmy
o naszą polskość na co dzień”.
O działalności kulturalnej,
dobroczynnych akcjach i wolontariuszach mówiła w swym
wystąpieniu Regina Sokołowicz.
Zespół „Solczanie” koncertując
czy udając się na wypoczynek
brał udział w akcjach charytatywnych (zbierali środki na Dom
Dziecka w Solecznikach, koncertowali w Zakopanem dla seniorów). Wolontariusze udzielili wsparcia dla dzieci z rodzin
potrzebujących pomocy, udało
się także zorganizować kolonie
dla 200 dzieci. Zarówno zespoły
artystyczne, jak i organizowane
imprezy („Pieśń znad Solczy”)
są wspierane przez ZPL.
Po wysłuchaniu sprawozdania komisji rewizyjnej (ogłosiła je Regina Tietianiec), głos
zabrała wicemer rejonu Jadwiga Sinkiewicz, która zaakcentowała – jako wieloletnia działaczka „Macierzy Szkolnej” – pracę
placówek oświatowych, skierowaną na promowanie polskości, m.in. Gimnazjum im. P. K.
Brzostowskiego w Turgielach;
troskę o pielęgnowanie języka
ojczystego (konkursy ortograficzne o pióra Bolesława Prusa i
Henryka Sienkiewicza), opiekę
nad kwaterami żołnierzy AK. Jadwiga Sinkiewicz dała też ocenę
pracy prezesa oddziału – oceniła
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ją na „bardzo dobrze”.
Na celująco działania prezesa i wyniki jego pracy ocenił
też Antoni Jankowski – prezes
PUTW w Solecznikach. Zaznaczył, że zdecydowana większość
słuchaczy PUTW – to członkowie Związku.
Po wysłuchaniu sprawozdania komisji mandatowej, przystąpiono do wyborów prezesa
oddziału. Zdecydowaną większością głosów (90 – za, 1 –
wstrzymał się) na prezesa Solecznickiego Oddziału Rejonowego
ZPL ponownie został wybrany
Zdzisław Palewicz.
Dziękując delegatom konferencji za zaufanie, Zdzisław
Palewicz powiedział bardzo lakonicznie: „To jest moje życie.
W tej materii jest jeszcze tyle
do zrobienia, że na kilka pokoleń będzie pracy. Ale my żyjemy
dzisiaj i tu. Mamy nie tylko być,
ale działać”. Prezes podziękował
swoim zastępcom za pracę, wyraził też słowa podzięki Jerzemu
Karpowiczowi za przygotowanie
wystawy o wizycie papieża Jana
Pawła II na Litwie (rozmieszczona została w holu Centrum Kultury w Solecznikach).
Na wiceprezesów Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL wybrano: Beatę Pietkiewicz, Grzegorza Jurgę, Annę
Jesvilienė, Tadeusza Romanowskiego, Andżelę Dojlidko oraz
Ronalda Dudzińskiego.
Ronald Dudziński – uczeń
XI a klasy Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach został
najmłodszym wiceprezesem oddziału Związku Polaków na Litwie. Obok działalności społecznej ciekawi go matematyka (w
ub. r. zdobył I miejsce w olimpiadzie matematycznej w rejonie), kocha język ojczysty (tego
roku uplasował się na II miejscu
w gronie laureatów rejonowej
olimpiady języka polskiego) i pasjonuje się piłką nożną. Chciałby
studiować ekonomię w Polsce,
w Warszawie. Trochę to smutne, ale Ronald po studiach nie
ma w planach powrotu na Litwę.
Może jeszcze zmieni zdanie, bo
Ziemia Solecznicka potrzebuje
takich jak on.
Delegaci konferencji wybrali
członków do Rady oddziału. Będzie się ona składała z 37 osób.
Zatwierdzili też delegatów na
XV Zjazd Związku Polaków na
Litwie, którzy zostali wybrani w
kołach oraz wybrali kandydatów
do Rady ZPL: Zdzisława Palewicza i Grzegorza Jurgę.
Uwieńczeniem konferencji
był koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanie”. Zaprezentowana
przez zespolaków wiązanka pieśni patriotycznych i ludowych
oraz kilka tańców, złożyły się na
bardzo miły dla oka i ucha popis.
Gorące brawa, kwiaty i serdeczne słowa prezesa były podzięką
za wspólnie przeżyte wzruszające chwile.
Janina Lisiewicz
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Z największą stałością ducha
niniejszą konstytucję uchwalamy…
przy tym pewne formalne gwarancje równouprawnienia).
Artykuł I głosił, iż: „Religią narodową i panującą jest
i będzie wiara święta rzymska
katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione karami
apostazji. Że zaś też sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto
wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania pokój w wierze i opiekę rządową
winniśmy. I dlatego wszelkich
obrządków i religii wolność w
krajach polskich podług ustaw
krajowych warujemy”. Tak
zrodziła się polska tolerancja
dla innych wyznań.
Artykuł II Konstytucji –
„Szlachta i ziemianie” utrzymywał uprzywilejowaną pozycję szlachty, która stanowiła
około 10 proc. ludności kraju, jednak usuwał z sejmików
szlachtę bez majątku, nadając
pełnię praw politycznych wyłącznie bene nati et possessionati, tj. szlachcie posiadającej
majątek i osiadłej. To wprowadzenie cenzusu posiadania
wzmocniło pozycje szlachty
średniozamożnej.
Jej artykuł III – „Miasta i
mieszczanie” gwarantował nietykalność osobistą, prawo do
nabywania dóbr ziemskich dla
mieszczan; dostęp do urzędów,
niezależny samorząd, udział w
sejmach.
O traktowaniu chłopów
i włościan mówił artykuł IV:
„Lud rolniczy, spod którego
ręki płynie najobfitsze bogactw
krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą
kraju siłę, tak przez sprawiedliwość, ludzkość i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez
własny nasz interes dobrze rozumiany pod opiekę prawa i
rządu krajowego przyjmujemy”. Konstytucja nie znosiła
poddaństwa chłopów, lecz dawała gwarancje państwowe dla
wszelkich umów zawieranych
z właścicielem dóbr ziemskich.
Wolność mieli natomiast zapewnioną włościanie, którzy
przybyli na ziemie polskie lub
powrócili na nie. Miało to być
zachętą dla chłopów sąsiednich
krajów, by osiedlali się na ziemiach polskich.
Treść zapisu „Rząd, czyli
oznaczenie władz publicznych”
(artykuł V) wyraźnie rozdzielał
władzę na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a rozpoczynał się on słowami głoszącymi, iż „Wszelka władza
społeczności ludzkiej początek
swój bierze z woli narodu”.
W kolejnych artykułach

Ustawy Zasadniczej była mowa
o tym, że najważniejszym organem władzy jest Sejm, który
składał się z Izby Poselskiej i
Izby Senatorskiej. Jednak Izba
Poselska miała przewagę nad
Senatem. Obok posłów szlacheckich, wybieranych na sejmikach, zasiadać mieli w niej
przedstawiciele miast, jednak
tylko z głosem doradczym. Ponadto mandat poselski miał
być „wolny” – poseł nie musiał
być skrępowany instrukcjami
swych wyborców. A wszystkie
ustawy miały być uchwalone
większością sejmowych głosów.
Zlikwidowana została zasada
„liberum veto”, która odegrała, rzec można, tragiczna rolę
w naszej historii.
Tron królewski, zgodnie
z konstytucją, miał być dziedziczny, co wykluczało wolne
elekcje i możliwość ingerowania obcych państw w wybór
króla Polski.
Na mocy Konstytucji 3
Maja organem władzy wykonawczej stawała się Straż Praw.
Ministrów miał powoływać
król, a dodatkowo musieli oni
uzyskać aprobatę Sejmu, który mógł ich także usuwać, jeżeli zostało uchwalone votum
nieufności. To było novum polskiej konstytucji, dotąd nieznane w świecie. Ponadto król
nie mógł wydać żadnego aktu,
jeżeli nie było na nim podpisu jednego z pięciu członków
Straży Praw.
Konstytucja majowa zakładała niezależne sądy, a wojsko
narodowe miało być organizacją ponadstanową. Ustawa głosiła o tym tak: „Wszyscy przeto
obywatele są obrońcami całości
i swobód narodowych. Wojsko
nic innego nie jest tylko wyciągnięta siła obronna i porządna
z ogólnej siły narodu”. Armia
stawała się nie tylko gwarantem
granic i bezpieczeństwa państwa, ale też instrumentem egzekwowania prawa. Żołnierze
mieli składać przysięgę na wierność królowi i konstytucji.
Niestety, targowica i przystąpienie do niej króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
wojna polsko-rosyjska doprowadziły do kolejnych rozbiorów Polski i upadku konstytucji. Pomimo tak tragicznie
rozwijającej się dla Rzeczypospolitej historii, Konstytucja 3 Maja była tłumaczona na
wiele języków i wywarła wielki
wpływ na światowy konstytucjonalizm. Polska i Polacy mają
prawo odczuwać wielką dumę
z faktu istnienia w ojczystej historii majowej jutrzenki.
Opracowała
Janina Lisiewicz

OBECNI UWAŻNIE SŁUCHALI PRELEGENTA

28 kwietnia w Polskiej Bibliotece w Wędziagole (ul.
Kiejdańska 26), udekorowanej flagami obojga narodów,
zebrali się uczniowie szkółki
języka polskiego, mieszkańcy miasteczka oraz przybyli z
dalszych stron goście. Po południu odbyły się tu obchody 227. rocznicy Konstytucji
3 Maja obojga narodów.
Inaugurując święto uczniowie szkółki jezyka polskiego
wraz ze swą nauczycielką Leonią Piotrowską oraz wszystkimi obecnymi odmówili modlitwę „Ojcze nasz”. Przybyły
gość – historyk Uniwersytetu
Witolda Wielkiego, doc. dr
Rūstis Kamuntavičius zwrócił się do zebranych w języku polskim. Opowiedział o
sobie, o łączących go od wielu lat z wędziagolanami bliskich więziach, cieszył się z
wielokulturowej Wędziagoły,
która dla niego zawsze była i
jest interesująca, szczególna.
Prelegent swoją lekcję historii
rozpoczął od zadania pytania
o tym, czy słuchacze wiedzą
dlaczego Święto Konstytucji
3 Maja, to szczególne święto
obojga narodów, tak uroczyście i z szacunkiem obchodzą
Polacy, a Litwini – nie. O tym,
dlaczego tak jest i jeszcze o
wielu innych ciekawych historycznych faktach opowiedział
prelegent. Historyk Rūstis Kamuntavičius zachęcał obecną
młodzież, by uczyła się języka
polskiego i pielęgnowała wędziagolskie tradycje wielokulturowości, wielojęzyczności,
które znalazły swe odzwierciedlenie w twórczości dwóch
laureatów Nagrody Nobla –
Czesława Miłosza i Henryka
Sienkiewicza. Zachęcał ciekawić się działalnością Polaków
w Wędziagole, zbierających
skarby wiedzy historycznej,
doświadczeń i spuścizny, po-

Ryszard Jankowski

Konstytucja 3 Maja była najdonioślejszym osiągnięciem obrad Wielkiego (1788-1792),
zwanego też Czteroletnim, Sejmu i zajęła należne miejsce w
chlubnej tradycji Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej sygnatariusze, m.in., w
Ustawie Rządowej odnotowali: „…ceniąc drożej nad życie,
nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność
wewnętrzną narodu, którego
los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność
współczesnych i przyszłych
pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności
sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania
wolności, dla ocalenia Ojczyzny
naszej i jej granic, z największą
stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy…”.
Jak wykazały najbliższe wydarzenia, wdzięczności współczesnych, ugruntowania wolności i ocalenia Ojczyzny oraz
jej granic nie dało się osiągnąć. (14 maja 1792 roku został ogłoszony akt konfederacji
targowickiej przeciwko konstytucji; w styczniu 1793 roku
doszło do II rozbioru Polski).
Jednak wdzięczność – i duma
– przyszłych pokoleń z drugiej
w świecie, a pierwszej w Europie Ustawy Zasadniczej żyje i
daje asumpt do badań, przeprowadzania paralel, wyciągania wniosków, zdobywania
doświadczeń i utrwalania dogmatów, jak chociażby tego, że
„wszelka władza społeczności
ludzkiej początek swój bierze
z woli narodu” trwa.
Paradoksalnym może się na
pierwszy rzut oka wydać to, że
przyjęcie postępowej, jak na
owe czasy, ustawy, zbiegło się
z jakże niepomyślnym okresem
w historii Polski (po pierwszym
jej rozbiorze, w atmosferze wzajemnie zwalczających się ugrupowań politycznych, ingerencji
w życie państwa Prus i Rosji).
Jednak to nie one, ale powstanie Komisji Edukacji Narodowej, zadecydowały o zrodzeniu się nowych idei, dzięki
wykształceniu nowej generacji
działaczy politycznych, którzy
kształcili się i kształtowali na
dziełach Staszica i Kołłątaja,
Rousseau i Monteskiusza.
Na Konstytucję 3 Maja złożyło się 11 artykułów, które
określiły zasady ustroju Rzeczypospolitej, jako monarchii
konstytucyjnej. Państwo miało
się też stać nie Rzeczpospolitą
Obojga Narodów, lecz jednolitym państwem – musiało nastąpić dalsze scalenie państwa polskiego i litewskiego (stworzono

Obchody 227. rocznicy
Konstytucji 3 Maja
w Wędziagole

nieważ jest to ogromna wartość. Potrzeba wiele wysiłku,
by wszystko to, jako ważna
spuścizna kulturowa, zostało przekazane przyszłym pokoleniom.
Odbyła się również dyskusja o historycznych stosunkach polsko-litewskich.
Pytanie prelegentowi, m.in.
zadał uczestniczący w święcie profesor, dr hab. Andrzej
Edward Ancuto. Sprezentował on też niedawno wydaną swoją książkę pt. „Józef
Kossakowski. Wspomnienia
1738-1788” przetłumaczoną
z języka polskiego na litewski. Ponad godzinę trwało to
interesujące obcowanie na tematy historyczne. Słuchacze
byli oczarowani umiejętnością prelegenta wszystko tak
wytłumaczyć, by zrozumieli i
młodzi, i starzy.
Brzmiały melodie piosenek, wykonywanych przez
zaprzyjaźnionych z Polską
Biblioteką członków ludowej kapeli. Wspaniały kobiecy duet przypomniał polskie
piosenki naszej krainy śpiewane przez naszych ojców. Nucili artyści i goście, piosenki
brzmiały po polsku i po litewsku. Obecni częstowali się,
rozmawiali, tańczyli, świetnie się bawili. Wędziagolanie
poprosili obecną na spotkaniu
byłą wieloletnią kierowniczkę polskiego zespołu ludowego docent dr Alinę Pacowską,
by podczas kolejnego spotkania nauczyła ich kroków poloneza i innych tańców. Gospodarze serdecznie dziękują
wszystkim gościom, tak licznie przybyłym na obchody
kolejnej rocznicy Konstytucji
3 Maja do Polskiej Biblioteki.
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL
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Majowe święta na Żmudzi

PODCZAS ŚWIĄTECZNEJ IMPREZY

30 kwietnia w Kiejdanach,
w dużej sali hotelu-restauracji
„Domu Greja” rodacy z inicjatywy Oddziału ZPL „Lauda” świętowali Dzień Polonii i Polaków
za Granicą, Dzień Flagi, 227.
rocznicę Konstytucji 3 Maja –
ustawy rządowej uchwalonej
3 maja 1791 roku, regulującej
ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz Dzień
Matki.
Świąteczny program zaprezentował zebranym jedyny
polski zespół pieśni na Żmudzi
„Issa” z Kiejdan pod kierownictwem Walerii Wansewicz. W
imprezie uczestniczyli rodacy
z Macierzy. Gości witała Irena
Duchowska – prezes Oddziału
ZPL „Lauda”. Czytała też swoje wiersze.
Kiejdańczycy tego dnia gościli grupę rodaków z kilku wsi
z okolic Wrocławia, którą zorganizował Mariusz Telka. Oprócz
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Kiejdan, z przewodniczką z Wilna Jadwigą Mordas, mieli oni
okazję zwiedzić Wilno, Troki i
Kowno.
Polskie piosenki „Issy” i serdeczne rozmowy wzruszyły gości z Polski, dla których odnalezienie rodaków na Żmudzi było
wielką niespodzianką. Spotkanie przebiegało w ciepłej, życzliwej atmosferze.
Obchody majowych świąt
będą kontynuowane w Poniewieżu – 4 maja o godz. 12.00
świąteczny koncert odbędzie
się w sali szkolnej w Poniewieżu (ul. Parko 19).
Wystąpią zespoły: „Issa”
(kier. Waleria Wansewicz, Kiejdany) i „Pušelė” (kier. Žygintas
Aniulionis, Poniewież). Organizatorzy serdecznie zapraszają
do udziału w wiosennym koncercie.
(Inf. wł.)

Teresa Markiewicz

Światowy Dzień Poezji zawitał na Wileńszczyznę

ZWYCIĘZCY KONKURSU POETYCKIEGO WRAZ Z ORGANIZATORAMI

Obchody Światowego Dnia
Poezji na Wileńszczyźnie, które
odbywały się w dniach 26 - 28
kwietnia, zakończyły się podsumowaniem konkursu poetyckiego pt. „ Litwo, Ojczyzno moja!”.
Przed ogłoszeniem wyników
konkursu tradycyjnie odbył się
minikoncert z udziałem wszystkich uczestników imprezy. Swoją twórczością popisali się poeci,
bardowie wileńscy oraz goście z
Polski – Jan Rychner, Paweł Krupka, Barbara Sadzyńska oraz Paweł Kubiak. W Domu Kultury
Polskiej w sobotnie popołudnie
brzmiały piosenki autorskie, poeci czytali swoje wiersze, wileńska
malarka Danuta Lipska, prezes
„Elipsy”, zaprezentowała obrazy i opowiedziała o twórczości.
Jednakże najważniejszym
akcentem tegorocznego forum
mowy wiązanej było podsumowanie wyników konkursu, na
który zgłosiło się 24 autorów.

Wśród nich przeważała młodzież, która po raz pierwszy, w
wielu przypadkach zachęcona
przez nauczycieli polonistów,
zdecydowała się na udział w eliminacjach konkursowych.
Międzynarodowe jury, któremu przewodniczył Jan Rychner
– poeta i prozaik, przedstawiciel
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Warszawy, oceniło nadesłane wiersze i wyłoniło najlepsze. W tym roku jury wyjątkowo
wyróżniło statuetkami oraz nagrodami czterech laureatów.
Laureatami konkursu zostali: Dorota Bartoszewicz
(IV miejsce), wiersz pt. „Mocca cafe”; Daniel Dowejko (III
miejsce), wiersz pt. „Kto żyje
poezją”; Faustyna Zawalska (II
miejsce), wiersz pt. „Gliniany
dzbanek”; Marek Domański (I
miejsce), utwór pt. „Wiersz”.
Poza laureatami nagrody –
książki i dyplomy – otrzymali

autorzy wierszy wyróżnionych
przez jury konkursowe. Wśród
nich byli: Karolina Majewska –
wiersz „Moja ojczyzna”, Agata
Kropa – „Pustka”, Marta Stankiewicz – „Wiara”, Dominika
Olicka – „Wyznanie fałszywej
zesłanki”, Jolanta Kuryło – „Ideały”. Jurorów zaciekawiły także
wiersze Alberta Bogdanowicza.
Wręczono mu książkę – nagrodę
pocieszenia.
Galową imprezę w DKP zaszczycił swoją obecnością wiceprezes Instytutu Polskiego
w Wilnie, poeta polski – Paweł
Krupka, który mówił zebranym
o tym, jaka, według niego, musi
być poezja, opowiedział także o
poezji greckiej. Dyplomata zauważył, że na sali zabrakło młodzieży litewskiej i zaznaczył, że
na Wileńszczyźnie pożądana
jest integracja twórców piszących i po polsku, i po litewsku.
Powiedział także, że w Stowa-

rzyszeniu muszą zajść zmiany.
Bo w bieżącym roku, m.in., na
Światowym Dniu Poezji obchodzonym w Warszawie, zabrakło
wileńskich autorów piszących
po polsku. Ta nieobecność była
zastąpiona siedmioma wierszami litewskich autorów, zamieszczonych w dwumiesięczniku
„Poezja Dzisiaj”. Przekładu
wierszy z języka litewskiego
na polski dokonały członkinie
Nowej Awangardy Wileńskiej,
którą założyła i wypromowała
Marzena Mackojć-Sinkevičienė.
W obchodach XVIII ŚDP
Marzena Mackojć- Sinkevičienė
nie wzięła udziału. Nielicznie
stawili się także inni członkowie. Tym razem NAW reprezentowało zaledwie kilka osób
– Krystyna Uženaitė, Agnieszka Masalytė, Mirosława Bartoszewicz, Dominika Olicka oraz
Joanna Zawalska.
Tradycyjnie na imprezie
galowej zaprezentowali swoją
tworczość także goście z Polski – Jan Rychner, Barbara Sadzyńska i Paweł Kubiak. Grono
niezrzeszonych wileńskich poetów – Alina Lassota, Aleksander Śnieżko, Wiaczesław Zinkiewicz – zaprezentowało swoje
wiersze i piosenki.
W ramach Światowego Dnia
Poezji odbyły się także spotkania twórców mowy wiązanej z
młodzieżą szkolną rejonu solecznickiego. W pierwszym dniu obchodów święta poezji ekipa twórcza odwiedziła Gimnazjum im.
Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach, gdzie została
bardzo ciepło powitana przez
panią dyrektor placówki edukacyjnej – Łucję Jurgielewicz,
grono pedagogiczne i uczniów.
Na spotkaniu z gimnazjalistami w Turgielach grupa poetów
z Wilna przybyła wraz z gośćmi
z Warszawy. Prezentowali swo-

ją twórczość, opowiadali o sobie
i o procesie powstawania wierszy. Swoją twórczość przedstawiła także Danuta Mołoczko, była
nauczycielka fizyki w tej liczącej
155 lat, najstarszej w rejonie solecznickim szkole, siostra malarki Anny Krepsztul z Taboryszek,
obecnie pełniąca obowiązki kustosza muzeum ludowej malarki.
Kolejnym adresem, pod
który udali się uczestnicy promowanego w br. na terenie rejonu solecznickiego Światowego Dnia Poezji UNESCO, było
Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.
Ciepło powitani przez administrację gimnazjum na czele z
dyrektorem Mirosławem Mickielewiczem, poeci wileńscy oraz zagraniczni z zaciekawieniem obejrzeli szkołę, która po renowacji
wygląda bardzo nowocześnie.
W toku odbywających się
imprez goście zagraniczni zachwycali się postawą i szczególnym zaangażowaniem miejscowych ludzi w sprawę rozwoju
regionu i trwania w polskości na
tych terenach. Poeta Jan Rychner, przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
reasumując odbyte spotkania
zaznaczył, że „Najważniejszym
zadaniem jest budowanie „mostów” – kontaktów Kresowian z
Rodakami”.
Tegoroczne obchody ŚDP
na Wileńszczyźnie pod patronatem UNESCO były zrealizowane przy współudziale Krystyny Uženaitė oraz Wiaczesława
Zinkiewicza. Koordynatorami przygotowań byli: Jadwiga
Podmostko, redaktor „Strony
Literackiej” w „Kurierze Wileńskim” oraz Aleksander Sokołowski – prezes Stowarzyszenia
Literatów Polskich na Litwie.
Teresa Markiewicz
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Z Wilnem w życiorysie

WŁADYSŁAW
BELINA PRAŻMOWSKI
W tym jubileuszowym dla Polski
roku mija 130. rocznica urodzin
i 80. śmierci człowieka-legendy,
pierwszego ułana RP – Władysława Beliny Prażmowskiego. Człowieka, o którym śpiewano w piosenkach i o którym układano
wiersze... Wilno zaistniało w jego
życiorysie w szczególny sposób: to
jego ułani 19 kwietnia 1919 roku
wyzwolili miasto od bolszewików,
dając świadectwo jego polskiej naturze.
Władysław Zygmunt Belina
Prażmowski urodził się 3 maja
1888 roku w Ruszkowcu pod
Opatowem, w rodzinie ziemiańskiej. Był synem Hipolita Prażmowskiego i Bronisławy z Dudelskich. Z pewnością poważny
wpływ na dalsze jego losy wywarły tradycje rodzinne – ojciec był
powstańcem 1863 roku. Już jako
uczeń gimnazjum w Radomiu
Władysław zetknął się z tajnym
ruchem niepodległościowym. Za
udział w strajku uczniowskim został z tej szkoły usunięty. Ukończył
polskie gimnazjum Mariana Rychłowskiego w Warszawie w 1905
roku. Był to czas powstańczo-rewolucyjny. W zagarniętej przez
Rosję Polsce dążono również do
odzyskania niepodległości.
Podczas studiów politechnicznych (górnictwo) w latach
1909-1913 we Lwowie, a następnie w Leoben w Austrii, Władysław został jednym z pierwszych
członków założonego przez Kazimierza Sosnkowskiego Związku
Walki Czynnej, a później Związku
Strzeleckiego. Ukończył prowadzone konspiracyjnie we Lwowie
i w Krakowie kursy instruktorskie
i Wyższą Szkołę Oficerską Związku Strzeleckiego, otrzymując z rąk
komendanta Józefa Piłsudskiego
oficerską odznakę „Parasol”.
Z polecenia władz Związku
Strzeleckiego zakładał w środowiskach polonijnych Belgii, Francji i
Szwajcarii oddziały tej organiza-

cji. W 1913 roku objął stanowisko
zastępcy komendanta okręgowego krakowskiego Strzelca. Latem
następnego roku został dowódcą
II szkolnej kompanii wakacyjnej
tego stowarzyszenia prowadząc
kurs instruktorski dla ochotników z Królestwa i tzw. zagranicy
(z innych zaborów) w krakowskich Oleandrach.
Po ogłoszeniu przez komendanta Józefa Piłsudskiego przygotowań do mobilizacji w Związkach
Strzeleckich przybyło do Krakowa – wyznaczonego na miejsce
koncentracji polskich oddziałów
– około trzech tysięcy ochotników,
m.in. porucznik Władysław Prażmowski ps. „Belina”. Przywiódł ze
sobą dwóch przyszłych ułanów z
ziemi sandomierskiej – Antoniego Jabłońskiego ps. „Zdzisław”
oraz Stanisława Skotnickiego ps.
„Grzmot”. 2 sierpnia 1914 roku
otrzymał Belina rozkaz przeprowadzenia rozpoznania terenu w
kierunku Jędrzejowa oraz przeprowadzenia propagandowej akcji skierowanej przeciwko mobilizacji rezerwistów polskich z
zaboru rosyjskiego. Jeszcze tego
samego dnia, późnym wieczorem,
wyruszył siedmioosobowy patrol.
Dowodził Belina, a oprócz wspomnianych powyżej dwóch sandomierczyków maszerowali z siodłami na plecach: Janusz Głuchowski,
Zygmunt Karwacki ps. „Bończa”,
Stefan Kulesza ps. „Hanka” i Ludwik Skrzyński ps. „Kmicic”. Ta
słynna w latach późniejszych „siódemka” Beliny stanowiła zalążek
odradzającej się jazdy polskiej.
Przez Goszyce, Skrzeszowice
i Działoszyce dotarli ułani aż pod
Jędrzejów, rozsiewając po drodze
wieści o nadciągających licznych
polskich oddziałach strzeleckich.
Zwielokrotnione przez powtarzających wiadomości dotarły do
Jędrzejowa jeszcze przed Beliniakami. W ich wyniku carscy urzędnicy opuścili miasteczko. Belina
wspominał: „(...) Na noc stanęliśmy w polu pod wsią Prętocinem.

Noc była ciemna. O świcie nasz
posterunek zauważył w odległości
paruset kroków posterunek nieprzyjacielski. Wobec tego wysłałem ponownie na zwiady Janusza
i Bończę. Po powrocie zameldowali mi, że w Prętocinie odległym od
nas o pół kilometra, stoi szwadron
pograniczników, że już są zaalarmowani i mają niezwłocznie opuścić wieś. Kazałem założyć bagnety
na broń i w tyralierze pomaszerowaliśmy (...). Szwadron nieprzyjacielski opuścił wieś bez wystrzału
w kierunku wschodnio-północnym. Gdy przechodziliśmy koło
kościoła, miejscowy ksiądz stał na
wzniesieniu i żegnał nas krzyżem.
Z Prętocina pomaszerowaliśmy z
powrotem na Skrzeszowice-Goszyce. W Skrzeszowicach u pana
Kleszczyńskiego zarekwirowaliśmy pięć koni, które były pierwszymi wierzchowcami przyszłego
pułku ułanów. Stamtąd też pomaszerował z nami młody „Dzik” –
Kleszczyński, późniejszy oficer I
pułku ułanów. Dalszą drogę do
Krakowa odbyliśmy bez żadnych
przeszkód”.
4 sierpnia „siódemka” zameldowała w Oleandrach wykonanie
zadania. Wszyscy zostali skierowani do tworzącej się Pierwszej
Kompanii Kadrowej. Zgodnie z
zaleceniami komendanta Józefa
Piłsudskiego, w strzeleckich oddziałach opuszczających Kraków
6 sierpnia 1914 roku nie używano
stopni wojskowych. Do przełożonych zwracano się „obywatelu komendancie”, „obywatelu szefie”,
„obywatelu plutonowy”. O wyższości rangi w strzeleckich oddziałach miały zadecydować przyszłe
czyny i postawa w czasie walk z
nieprzyjacielem.
Już w okresie „marszu na Kielce” Belina był darzony wielką sympatią przez Piłsudskiego, do którego – jako jedyny poza szefem
sztabu Kazimierzem Sosnkowskim – zwracał się „komendancie”, nie dodając jak inni „obywatelu”. Wyruszając z Krakowa
do Kielc Władysław Prażmowski
„schował do kieszeni” swój patent
oficerski. Stopnie zaczęto wprowadzać dopiero po 1914 roku, już
w 1. Brygadzie Legionów Polskich,
z tym, że do końca istnienia tej formacji zachowano w niej pewną odrębność rang od innych brygad, a
nawet różnice mundurowe.
Z przyzwolenia Józefa Piłsudskiego prowadził Belina werbunek do ułanów. Z grupki dziesięcioosobowej, która pojawiła się w
Kielcach, stanął wkrótce pierwszy
szwadron kawalerii liczącej około
140 szabel. Jak wspominał w późniejszych latach Józef Smoleński:
„Często były wypadki, zwłaszcza
w miesiącach początkowych, że
do Beliny zgłaszali się starsi podoficerowie, a nawet oficerowie
piechoty, mimo że powodowało
to dla nich utratę stopnia. Był to
najlepszy przykład, jak pociągała
ludzi cecha dziedziczna Polaków

– atrakcyjność kawalerii, co tak
dobitnie, choć powierzchownie,
wyraziła znana piosenka „Ułani,
ułani, malowane dzieci”. Emblematy kawaleryjskie, w pierwszym
rzędzie koń i szabla, dalej mundur,
czako, sznury, oraz cała elegancja
pociągała nawet najbardziej poważnych mężów – profesorów, literatów, doktorów różnych nauk,
którzy z dumą wkładali na bakier
niewygodne czako, dopinali wyłogi munduru, przewieszali z fantazją kożuszek przez ramię i podkręcali siwego wąsa”.
Już 10 sierpnia zgłosił się do
Beliny, na zarekwirowanym pod
Wodzisławiem koniu, jako dziesiąty ułan w słynnym patrolu – Bolesław Długoszowski ps. „Wieniawa”, lekarz, poeta, literat, w latach
późniejszych jeden z najpopularniejszych w dwudziestoleciu międzywojennym.
Po walkach we wrześniu nad
Nidą szwadron Beliny otrzymał
przydział do pozostającej pod niemieckim dowództwem 40. Brygady Kawalerii i wraz z nią stoczył
boje m.in. pod Łowiczem, Modlinem, Ozorkowem, Aleksandrowem i Łodzią. Następnie wrócił
przez Częstochowę, Miechów i
Ulinę do Krakowa.
1 listopada 1914 roku szwadron Beliniaków zostaje przekształcony w dywizjon, a w kilkanaście dni później skierowany
w rejon Limanowej. 23 grudnia
1914 roku Prażmowski został ranny. Pozostał jednak ze swymi podkomendnymi na linii frontu.
„Belina dokonywał po prostu
cudów – pisał później Józef Piłsudski. – Biedni ułani na siodłach
zdatnych do spacerów (...), uzbrojeni w długie, niezdatne do konnej
służby karabiny, które do krwi rozdzierały im plecy patrolowali wy-

trwale, robiąc niekiedy po 60-80
km dziennie w różnych kierunkach (...)”.
J. Kaden Bandrowski wspominał: „Wówczas to uśmiech pojawiał
się na twarzy Piłsudskiego, kiedy
się komendantowi Belina na kwaterze meldował (...), podczas bitwy nad Wisłą, na Podhalu, pod
Limanową czy Nowym Sączem,
otworzą się drzwi nagle i wejdzie
rotmistrz Belina, zachlastany błotem aż po brwi, ten Belina o twarzy
smagłej, oliwkowej, osmaganej wichrem, rozjaśnionej błyskiem wielkich stalowych oczu, ten Belina z
przymarzniętym wąsem, z kudłami zwichrzonymi na głowie, (...)
osobliwie postawny, niby skromny a właściwie wyzywający, dziki
i radosny, bohaterski a bezczelny
(...), jak gdyby zawsze czekający
szalonego rozkazu ze strony komendanta, rozkazu, by tym półtora szwadronem rozbić korpus
rosyjski, zdobyć warowną twierdzę, ten Belina stukający odstrzelonym palcem twardo po mapie,
niby młotkiem, ten Belina w każdej
nowej miejscowości, we wszystkich
nazwach, drogach, wzgórzach, dolinach, kierunkach, orientujący się
od razu jakimś niezawodnym zmysłem, lepszym niż psi czy koński,
ten Belina ze źdźbłami słomy na
portkach i w czuprynie, zionący
koniem i czarką wódki wypitą na
śniadanie (...). Zawsze czekał komendant od Beliny, od nich, od naszej kawalerii czegoś niezwykłego,
niespodziewanego, nadzwyczajnego, gdyż oni wszyscy, właśnie pod
dowództwem tego rotmistrza byli
dla Piłsudskiego czymś niezwykłym niespodziewanym. Byli spełnieniem marzenia”.
Opracowała
Albina Drzewiecka
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Uprzejmie zapraszamy
na uroczysty koncert z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą,
Dnia Konstytucji, Dnia Matki
4 maja (piątek) o godz. 12.00 w sali szkolnej w Poniewieżu (Parko 19, Panevėžys).
Wystąpią zespoły:
„Issa” (kier. Waleria Wansewicz, Kiejdany), „Pušelė” (kier. Žygintas Aniulionis,
Poniewież).
Inf.: spklitwa@gmail.com; +370 68776689

Srebro warcabistów z Mickun
28 kwietnia w Janowie odbył się finałowy turniej gry w
warcaby wśród szkół wiejskich
na Litwie. W rozgrywkach
uczestniczyły 23 szkoły. Honoru rejonu wileńskiego bronili sportowcy z Gimnazjum w
Mickunach. Była to najmłodsza drużyna turnieju, w której znaleźli się: Siemion Pawłow (kl. 7), Dariusz Wołodko
(kl. 7), Edwin Prystawko (kl.
6), Dorota Chalkovskytė (kl.
6). Ekipa z Mickun po 9 rozgrywkach zdobyła 23,5 punktów, co pozwoliło jej zająć
2. miejsce.
Mark Wajtonis,
starszy nauczyciel
wychowania fizycznego,
trener Szkoły
Sportowej Samorządu
Rejonu Wileńskiego

CI NAJLEPSI...

Diana Tabunowa
– mistrzynią turnieju tenisa stołowego
29 kwietnia w Szyrwintach
odbył się turniej tenisa stołowego ,,KVIKAS”. W turnieju
uczestniczyły ekipy dziewcząt
i chłopców (rocznik 2008 i
młodsi) z Kowna, Poniewieża,
Janowa, Szyrwint, Solecznik,
Szawel, Wilna i rejonu wileńskiego. Honoru rejonu wileńskiego bronili tenisiści z Mickun: Diana Tabunowa (ur. w
2008 r.), Miłana Skajwa (ur. w
2009 r.) i Nazarij Hrabar (ur.
w 2009 r.). Diana Tabunowa
pokonała wszystkich rywali
(3 : 0) i została uznana za
najlepszą wśród 27 uczestników turnieju. Miłana Skajwa
uplasowała się na 14. miejscu.
W zawodach wśród chłopców
Nazarij Hrabar zdobył 2. miejsce.
Mark Wajtonis

WSPANIAŁE TENISISTKI

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe:
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.
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Uprzejmie zapraszamy zespoły na
Dni Kultury Polskiej
na Laudzie i Żmudzi
2-3 czerwca

2 czerwca - sobota
XVI Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy"
w Wodoktach i Kiejdanach
9.00 - 10.00 Pacunele, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela i cmentarz (śladami „Potopu” H. Sienkiewicza)
10.30 - 11.00 Wodokty, kościół pw. św. Agaty i
cmentarz (śladami „Potopu” H. Sienkiewicza), występy zespołów przed kościołem
11.00 - 12.00 Msza Św. w Wodoktach
13.00 - 14.00 Występy zespołów przed gmachem
Samorządu Kiejdan (Kėdainiai, Basanavičiaus 36),
zwiedzanie Muzeum Rzeźb W. Ulewicza w gmachu
Samorządu
15.00 - 16.00 Spotkanie literackie w Centrum Wielokulturowym (Senosios Rinkos a. 12, Kėdainiai)
16.00 - 16.20 Występy zespołów na Starym Rynku
16.20 - 16.40 Korowód zespołów przez starówkę
Kiejdan ze Starego Rynku do Centrum Kultury
17.00 - 20.00 Koncert XVI Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy” w Centrum Kultury (J. Basanavičiaus 24, Kėdainiai)
3 czerwca - niedziela
V Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu
9.15 - 10.15 Msza św. w Katedrze pw. Chrystusa –
Króla (Panevežys, Katedros aikšte 8)
10.15 - 10.30 Korowód zespołów od Katedry na
plac Wolności
11.00 - 15.00 Koncert V Festiwalu Kultury Polskiej
Udział zgłosiły:
Kurpiowski Zespół Pieśni i Tańca „Wach” (Wach),
Mażoretki (Niebylec), Zespół Tańca „Jutrzenka”
(Niemenczyn);
Orkiestry Dęte: (Niebylec), (Kadzidło), (Wasilków).
Chóry: „Cantilena” (Małkinia), Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka (Jasienica);
Zespoły: „Pogranicze” (Szypliszki), „Echo” (Andrzejewo), „Melodia” (Augustów), „Jarzębiny”(Brok),
„Nadbużanie” (Nur), „Małkinianka”
(Małkinia Górna), Klub Seniora (Andrzejewo),
„Błękitne berety” i Wojsko Polskie (Bydgoszcz),
„Kotwica" (Kowno), „Issa” (Kiedany).
Inf.: +370 68 77 66 89; spklitwa@gmail.com

„Projekt współfinansowany w
ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą”
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5 MAJA –
PARADA POLSKOŚCI
W WILNIE
Szanowni Rodacy,
Związek Polaków na Litwie zaprasza Polaków zamieszkałych na Litwie, wszystkich swoich członków, sympatyków
i gości z Macierzy do udziału w świątecznej paradzie. Uroczystym pochodem z okazji Dnia Polonii i Polaków za
Granicą oraz kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja uczcimy 100. rocznicę odrodzenia niepodległości
obu krajów – Polski i Litwy.
Wszystkich Rodaków zrzeszonych w Związku, organizacjach społecznych, uczniów i nauczycieli szkół polskich, młodzież
i kombatantów, członków zespołów artystycznych i każdego, kto czuje się Polakiem, zapraszamy 5 maja br. do
przybycia na Plac Niepodległości przy Sejmie Republiki Litewskiej, skąd o godz. 12.00 wyruszymy
wspólnie w świątecznej paradzie ulicami Wilna: aleją Giedymina przez Plac Katedralny, ulicą Zamkową
i Wielką do Ostrej Bramy, gdzie przy cudownym obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej o godz. 13.30
zostanie odprawiona Msza św.
Szanowni Rodacy, wykażmy solidarność biorąc udział w uroczystościach z okazji znamiennych dat historycznych!

