
ZPB liczy:
82 oddziały terenowe, w których 
łącznie zrzeszonych jest ponad 
6 tysięcy działaczy.

Przy ZPB działa:
Ponad 30 chórów i zespołów 
artystycznych.

W ramach ZPB działają także:
- Towarzystwo Młodzieży Polskiej;
- Towarzystwo Plastyków Polskich;
- Towarzystwo Twórców Ludowych;
- Klub Inteligencji Polskiej;
- Polski Klub Sportowy „Sokół”;
- Towarzystwo Lekarzy Polskich;
-  Stowarzyszenie Żołnierzy Armii 

Krajowej;
-  Stowarzyszenie Sybiraków - Ofiar 

Represji Politycznych;
-  Komitet Ochrony Miejsc Pamięci 

Narodowej.

W Internecie funkcjonuje 
także portal informacyjno-
publicystyczny Związku 
Polaków na Białorusi: 

znadniemna.pl

10 lat 
działalności 

Związku 
Polaków na 

Białorusi 
w warunkach 

nieuznawania przez 
władze białoruskie

Strategicznym partnerem Związku 
Polaków na Białorusi od samego początku 
jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
wspierające Związek we wszystkich 
rodzajach działań.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



W dniach 12-13 marca 2005 roku odbył się w Grodnie VI Zjazd 
Związku Polaków na Białorusi. Wbrew oczekiwaniom władz 
Białorusi na prezesa największej, istniejącej od 1990 roku, 
organizacji społecznej w kraju została wybrana wolna od 
powiązań z władzami Białorusi i białoruską opozycją polityczną, 
działaczka ZPB Andżelika Borys.

Po nieudanych próbach podjętych przez władze Białorusi w celu 
przymuszenia Andżeliki Borys do uległości wobec administracji 
państwowej i organów ideologicznych Białorusi, a także po 
odrzuconej propozycji werbunku jej do współpracy ze służbami 
specjalnymi Białorusi, Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki 
Białoruś unieważniło wyniki VI Zjazdu ZPB i zdelegalizowało 
demokratycznie wybrane władze organizacji.

Tym samym władze Białorusi zmusiły Zarząd Główny ZPB do 
podjęcia działalności w warunkach podziemia. 

Po stronie zdelegalizowanych władz Związku opowiedziała 
się zdecydowana większość działaczy ZPB. W ten sposób 
demokratycznie rządzona przez Polaków na Białorusi największa 
w kraju organizacja mniejszości polskiej zaczęła działać, jako 
de facto organizacja podziemna. Jej działacze od początku 
byli inwigilowani i represjonowani przez białoruskie władze. 
Przeciwko działaczom ZPB niejednokrotnie wszczynano 
sprawy karne i administracyjne, karano wysokimi grzywnami 
i aresztami.

Mimo nieustannych represji i szykan, mimo postrzegania przez 
państwo białoruskie najaktywniejszych działaczy ZPB jako 
wrogów publicznych, organizacja potrafiła nie tylko zachować 
strukturę. Wypracowała model działalności w niesprzyjających 
warunkach, który pozwala na zachowanie przez mieszkających na 
Białorusi Polaków ich tożsamości narodowej, na pielęgnowanie 
przez nich polskich tradycji, na rozwój polskiej oświaty i kultury, 
na opiekę nad miejscami polskiej pamięci narodowej i na 
pielęgnowanie pamięci o polskich bohaterach walczących 
w różnych okresach dziejowych o przetrwanie polskości na 
ziemiach współczesnej Białorusi.

W 2005 roku, po delegalizacji przez władze Białorusi 
demokratycznie wybranego kierownictwa ZPB, odebraniu 
organizacji mienia ruchomego i nieruchomego, między innymi 16 
Domów Polskich, eksperci, również sympatyzujący z niezależnym 
środowiskiem Polaków na Białorusi, prognozowali, iż w podziemiu 
organizacja potrafi działać nie dłużej niż pół roku.

Stało się inaczej. Dzisiaj, po 10 latach od momentu delegalizacji 
demokratycznie wybranego kierownictwa ZPB, Związek Polaków 
wciąż działa na Białorusi i posiada rozległą strukturę. 

Zarząd Główny ZPB
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Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Edukacja 
i wychowanie 
patriotyczne
Nauczanie języka polskiego w ośrodkach edukacyjnych, prowadzonych 
przez ZPB nie jest możliwe w oderwaniu od procesu wychowania polskiej 
młodzieży w duchu patriotyzmu. Uczniowie wspieranych przez ZPB szkół 
społecznych i szkółek parafialnych są stałymi uczestnikami obchodów 
polskich świąt narodowych i religijnych, organizowanych w ich miejsco-
wościach. Wychowanie patriotyczne to nie tylko regularne odwiedzanie 
przez młodzież polskich nekropolii i czytanie kanonu literatury, to także 
obchodzona w polskim duchu, z wykorzystaniem skarbca tradycji narodo-
wych, szkolna Studniówka. 

5-20 sierpnia 2006 roku
Około sześćdziesięciu harcerzy i zuchów 
z Iwia, Wołkowyska, Grodna, Szydłowic, 
Krasnosielska, Rosi i Baranowicz wraz 
z kadrą pedagogiczną uczestniczyło w obo-
zie krajoznawczo-etnograficznym w Rosi, 
którego głównym organizatorem był prze-
wodniczący RSZ „Harcerstwo” phm. Antoni 
Chomczukow. 

8-10 maja 2008 roku
W 68. rocznicę zbrodni katyńskiej grupa młodzieży 
z Towarzystwa Młodzieży Polskiej i Polskiej Szkoły 
Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi 
miała okazję uczcić pamięć ponad dwudziestu 
tysięcy żołnierzy i policjantów zamordowanych 
przez sowieckich oprawców.

20 maja 2007 roku  
W Rosi odbył się VIII Festiwal Piosenki Harcerskiej 
i Zuchowej. Na scenie domu kultury wystąpiło blisko stu 
dwudziestu zuchów i harcerzy z Rosi, Brześcia, Sopoćkiń, 
Porzecza, Kamionki, Wasiliszek, Hołowiczpola, 
Szydłowic, Lelczyc, Baranowicz, Smorgoni, Iwia, 
Kopciówki, Zabłocia, Porozowa i Lidy.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Edukacja 
i wychowanie 
patriotyczne 10-11 maja 2008 roku

Podwójny jubileusz - XX-lecie 
Klubu Polskiego i Polskiej Szkoły 
Społecznej w Brześciu. Obchody 
jubileuszowe stały się jednocze-
śnie okazją do nadania Szkole 
imienia Ignacego Domeyki.10 czerwca 2009 roku

Związek Polaków na Białorusi 
wraz ze Stowarzyszeniem 
„Wspólnota Polska” oraz pol-
skimi samorządami realizo-
wał inicjatywę „Lato z Polską”. 
Zapewniła ona ponad 2 tysiącom 
polskich dzieci z Białorusi letni 
wypoczynek w Polsce.

7 lutego 2011 roku
Studniówka w Polskiej Szkole 
Społecznej przy ZPB

4 lutego  
2012 roku
Studniówka maturzy-
stów Społecznej Szkoły 
Polskiej im. T. Rejtana 
w Baranowiczach.

3 listopada 2013 roku
Ogólnokrajowe warsztaty metodyczne dla 
nauczycieli języka polskiego w Grodnie zor-
ganizował Związek Polaków na Białorusi 
wraz z Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” w Siedlcach.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Edukacja 
i wychowanie 
patriotyczne 7 listopada 2013 roku

Eliminacje do ogólnokrajowego konkursu 
recytatorskiego „Kresy 2013” w Polskiej 
Szkole Społecznej przy ZPB

14 stycznia 2014 roku
Osiem tysięcy sześćset książek i podręczni-
ków do nauki języka polskiego przekazali 
w Białymstoku na ręce przewodniczącej Rady 
Naczelnej ZPB Andżeliki Borys i prezesa orga-
nizacji Mieczysława Jaśkiewicza przedstawi-
ciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

2 lutego 2014 roku
W święto Ofiarowania Pańskiego, w kościele 
pw. Najświętszej Trójcy w Wojstomiu koło 
Smorgoni, wychowankowie Heleny Andrycy, 
zasłużonej działaczki ZPB i prezes miejsco-
wego oddziału Związku, zaprezentowali miej-
scowym Polakom inscenizację o Narodzinach 
Zbawiciela.

21 lutego 2014 roku
26.591 nowych książek dla Polaków 
na Białorusi i Ukrainie udało się 
zgromadzić w ramach organizo-
wanej przez Fundację Energia 
dla Europy, Związek Polaków na 
Białorusi oraz Federację Organizacji 
Polskich na Ukrainie ogólnopol-
skiej zbiórki książek. W warszaw-
skiej Księgarni „Badet” o wynikach 
akcji opowiedzieli dziennikarzom 
wspierający zbiórkę książek poseł do 
Parlamentu Europejskiego Paweł 
Kowal oraz przewodnicząca Rady 
Naczelnej ZPB Andżelika Borys.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Edukacja 
i wychowanie 
patriotyczne

28 lipca 2014 roku 
Podczas organizowanych 
przez ZPB pod Wołkowyskiem 
obozów dla szkolnej mło-
dzieży ze Smorgoni, Ostrowca, 
Szczuczyna, Grodna, Lidy, 
Wołkowyska i innych miej-
scowości zrodził się pomysł 
założenia przy Związku 
Polaków organizacji harcer-
skiej o nazwie Harcerstwo 
Polskie. Na przewodniczącą 
Harcerstwa Polskiego przy 
ZPB została wybrana grod-
nianka Anna Żytkiewicz.

18 stycznia 2015 roku
Jasełka w kościele pw. Najświętszej 
Trójcy w Hermaniszkach, w wyko-
naniu dzieci uczących się języka 
polskiego, wyreżyserowane przez 
miejscową nauczycielkę Renatę 
Adamicką i księdza Giennadija 
Romaszko SAC.

28 grudnia 2014 roku
W stołecznym, tzw. „czerwonym” kościele pw. 
św. Szymona i św. Heleny odbyła się Msza 
św. dla dzieci i rodziców, po której najmłodsi 
otrzymali prezenty od Świętego Mikołaja. 
Organizatorami świątecznego przyjęcia był 
ksiądz Władysław Zawalniuk oraz stołeczny 
Oddział ZPB.

23 stycznia 2015 roku
Spotkanie ze Świętym Mikołajem dla 
pierwszoklasistów ze szkół Grodna 
i Porzecza oraz przedszkolaków 
grodzieńskich, które uczą się języka 
polskiego, zorganizowane przez 
Andżelikę Borys, przewodniczącą 
Rady Naczelnej Związku Polaków 
na Białorusi.

26 kwietnia 2014 roku
Konkurs „Mistrz Ortografii”, 
zorganizowany przez Zwiazek 
Polaków na Białorusi we 
współpracy z Instytutem 
Filologii Polskiej i Lingwistyki 
Stosowanej Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Historia i pamięć
Opieka nad nekropoliami polskimi i miejscami pamięci, a także ich 
renowacja, to jeden z priorytetów działalności ZPB. W tym celu 
został powołany Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej 
na czele z historykiem Józefem Porzeckim. ZPB angażuje się 
w różne inicjatywy, mające na celu odnajdywanie i utrwalanie 
śladów polskości na Białorusi oraz pielęgnowanie polskiego dzie-
dzictwa historycznego. 

11 czerwca 2006 roku
Cmentarz Pobernardyński jest jed-
nym z najstarszych cmentarzy kato-
lickich w Grodnie. Powstał u schyłku 
XVIII w. Są na nim pochowani m.in. 
Eliza Orzeszkowa, żołnierze 1920 roku, 
obrońcy Grodna z 1939 roku, pierwszy 
prezydent Grodna Edward Listowski, 
liczni księża. Działacze Oddziału ZPB 
w Grodnie prowadzą prace porządkowe 
na cmentarzu.  

15 sierpnia 2006 roku
Około 150 członków Związku Polaków, w tym żołnierze 
Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej, wzięło udział 
w obchodach Dnia Wojska Polskiego, zorganizowa-
nych przez Związek Polaków wspólnie z Konsulatem 
Generalnym RP w Grodnie.  Wieńce od Związku 
Polaków oraz Konsulatu Generalnego RP w Grodnie 
zostały złożone na cmentarzach wojskowych w Grodnie 
i Wołkowysku. 

31 stycznia 2008 roku
Ks. Witalis Myszona, proboszcz 
w Lelczycach (obw. homelski) 
wraz z parafianami postawił 
kilkumetrowy krzyż niedaleko 
Lelczyc, w miejscu gdzie przed 
wojną stała strażnica Korpusu 
Ochrony Pogranicza.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



25 października 2009 roku
15-lecie swojej działalności obchodziło Stowarzyszenie 
Sybiraków przy ZPB. Na jubileuszowe uroczystości przybyli 
Sybiracy z różnych oddziałów. Po Mszy św. Sybiracy wraz 
z działaczami ZPB i gośćmi z Polski, zebrali się na Cmentarzu 
Garnizonowym przy Krzyżu Katyńskim, żeby złożyć wieńce 
i zapalić znicze, oddając hołd tym, którzy zginęli na nieludz-
kiej ziemi lub odeszli po powrocie z zesłania.

28 października 2008 roku
Honorowy Prezes ZPB dr Tadeusz Gawin zaprezento-
wał w Grodnie swoją książkę „Związek Polaków. 1988-
2005”, opisującą powstawanie oraz funkcjonowanie 
największej organizacji polskiej na Białorusi.

30 marca 2012 roku
Członkowie działających przy ZPB 
Stowarzyszeń Żołnierzy Armii Krajowej 
oraz Polaków – Ofiar Represji Politycznych, 
zostali odznaczeni medalami „Pro Patria” za 
szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci 
o walce o niepodległość Polski. 

12 maja 2013 roku
Ponad sto osób przyjechało do zagubionej w lasach 
wymierającej kolonii Raczkowszczyzna. Po 64. latach 
staraniami członków Związku Polaków na Białorusi 
w miejscu, gdzie poniósł śmierć legendarny żołnierz 
polskiego podziemia zbrojnego, stanął krzyż, na którym 
została umieszczona tablica: „Anatol Radziwonik p. 
Olech ostatni dowódca połączonych sił zbrojnych AK 
Lida-Szczuczyn. Zginął razem z oddziałem AK w walce 
z NKWD 12 maja 1949 roku pod Raczkowszczyzną 
broniąc ojczyzny”. Ksiądz Andrzej Radziewicz, kapelan 
Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej przy ZPB, 
odprawił Mszę polową i poświęcił krzyż upamiętnia-
jący polskich patriotów.

Historia i pamięć

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Historia i pamięć

5-6 września 2013 roku
XIII Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru 
w Białymstoku. Białoruś reprezentowała dwu-
dziestopięcioosobowa delegacja na czele z Haliną 
Jakołcewicz, prezes Stowarzyszenia Ofiar Represji 
Politycznych – Sybiraków przy ZPB i Andżeliką 
Borys, prezes Rady Naczelnej ZPB.

16 listopada  
2013 roku
Kombatanci podczas gro-
dzieńskich obchodów 95. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

16 stycznia 2014 roku
Grodzieńska prezentacja książki honorowego prezesa ZPB, doktora historii Tadeusza Gawina pt. 
„O bycie Polakiem. Polacy w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej 1944–1991”. 
– Książka ta pokazuje walkę Polaków o polskość – ocenia autor główną ideę swojej pracy, pisząc 
w jej podsumowaniu: „Niniejsze opracowanie jest próbą pogłębionej odpowiedzi na pytanie, jak 
sowieckie władze administracyjne i partyjne w BSRS najpierw praktycznie unicestwiły polskość 
w BSRS, a później, gdy nastąpiło ku temu przyzwolenie moskiewskie, temu odrodzeniu przeciw-
działały. Postępujący proces sowietyzacji i rusyfikacji BSRS doprowadził w efekcie do przemian 
tożsamości znaczącej części mieszkańców tej republiki, w tym miejscowych Polaków”.

20 września 2013 roku
Kilkudziesięciu działaczy Związku Polaków 
na Białorusi, harcerzy oraz przedstawicieli 
polskiej dyplomacji w Grodnie oddało w 74. 
rocznicę bohaterskiej obrony miasta przed bol-
szewickim agresorem, hołd poległym za ojczy-
znę obrońcom. Harcerze przy symbolicznym 
grobie Tadka Jasińskiego, harcerza, najmłod-
szego 13-letniego obrońcy Grodna.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Historia i pamięć

3 maja 2014 roku
Działacze Oddziału w Pińsku 
uczcili 223 rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja 
sprzątaniem na miejscowych 
polskich cmentarzach przy 
ulicy Hajdajenki.
Na kompleks cmentarny 
w Pińsku, który odwiedzili 
miejscowi Polacy z okazji 
święta narodowego, składają 
się między innymi Cmentarz 
Rzymskokatolicki oraz 
Cmentarz Wojskowy Polski. 
W obu nekropoliach dzia-
łacze polscy porządkowali 
mogiły pochowanych tu wybit-
nych, związanych z Pińskiem, 
Polaków oraz polskich żołnie-
rzy i powstańców. Jednym z naj-
bardziej znanych grobów na Cmentarzu Wojskowym 
Polskim w Pińsku jest mogiła bohatera powstania wiel-
kopolskiego, zwana przez miejscowych „grobem nie-
znanego żołnierza”. Do opieki nad tą mogiłą miejscowy 
oddział ZPB przywiązuje szczególną uwagę.

3 lipca 2014 roku
Obchody 70. rocznicy akcji «Ostra Brama». Jak co roku działacze Związku 
Polaków na Białorusi razem z dyplomatami Ambasady RP w Mińsku i Konsulatu 
Generalnego RP w Grodnie złożyli hołd, odwiedzając groby AK-owców Okręgów 
Nowogródzkiego i Wileńskiego. Jewłasze, Szczuczyn, Wawiórka, Bielica, 
Surkonty, Dyndyliszki, Więsławienięta, Nowosady, Soły, Ostryna... To tylko 
niektóre miejsca, gdzie spoczywają prochy bohaterów.
Odznaczenie kpt. Weroniki Sebastianowicz Krzyżem Konfederatów Barskich 
przez Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą „Wschód-
Zachód” w ramach grodzieńskich obchodów 70. rocznicy Operacji „Ostra Brama”.
Odznaczenie por. Alfonsa Rodziewicza i ppor. Franciszka 
Szamreja Krzyżami Konfederatów Barskich przez 
Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za 
Granicą „Wschód-Zachód” ” w ramach grodzieńskich 
obchodów 70. rocznicy Operacji „Ostra Brama”.

18 maja 2014 roku
W 70. rocznicę zakończenia Bitwy o Monte Cassino grupa 
działaczy ZPB oraz liczni rodacy z Polski uczestniczyli 
w uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym, by 
oddać hołd bohaterom walk o Monte Cassino. Tadeusz 
Gawin i Wiktoria Barańska składają wieniec na Polskim 
Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Historia i pamięć
21 sierpnia 2014 roku
Obchody 70. rocznicy Bitwy o Surkonty. Miejscem obchodów 
okrągłej rocznicy jednego z najbardziej dramatycznych i boha-
terskich starć zbrojnych o Polskę na Kresach Wschodnich 
podczas II wojny światowej stał się cmentarz w Surkontach 
(obok wsi Pelesa, rej. werenowski). Spoczywają na nim żoł-
nierze z oddziału ppłk. Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz” 
wraz z dowódcą. 21 sierpnia 1944 roku stoczyli oni nierówną 
pięciogodzinną bitwę z przeważającymi siłami 3. batalionu 
32. zmotoryzowanego pułku Wojsk Wewnętrznych NKWD.

16 września 2014 roku
Renowacji pomnika z 1933 roku, upamiętniającego piętnastolecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości, dokonali w Miadziole członkowie Oddziału ZPB w Mińsku. 
Odnaleziony jeszcze w 2005 roku pomnik jest cennym świadectwem przedwojen-
nego patriotyzmu społeczności Miadzioła, czego dowodzi wyryty na postumencie 
napis: „Dnia 11.XI.1933r. jako w piętnastoletnią rocznicę odzyskania niepodległości 
Państwa Polskiego wzniosło ten pomnik poległym Bohaterom wdzięczne społe-
czeństwo gminy miadzielskiej”.

28 lipca 2014 roku 
Podczas pobytu na obozie 
pod Wołkowyskiem mło-
dzież harcerska odwiedziła 
mogiłę polskich żołnierzy 
z oddziału „Reduta”, zamor-
dowanych przez NKWD 
w 1945 roku we wsi Wielka 
Święcica. Harcerze poma-
lowali stojący na grobie 
poległych krzyż i zrobili 
pamiątkowe zdjęcia na 
jego tle oraz ufundowa-
nej przez harcerzy tablicy, 
upamiętniającej ofiarę żoł-
nierzy, złożoną na ołtarzu 
Ojczyzny.

20 września 2014 roku
Pierwszy dzień uroczystości z okazji 75. rocznicy Obrony Grodna 
i Kresów przed inwazją sowiecką, zakończył się apelem poległych 
obrońców Kresów i Grodna na cmentarzu w Sopoćkiniach przy 
kwaterze żołnierzy, w której spoczywa zamordowany 22 września 
1939 roku pod Sopoćkiniami przez sowietów generał brygady Józef 
Olszyna-Wilczyński, dowódca Grupy Operacyjnej „Grodno”.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



18 października 2014 roku
Uroczystość składania wieńców i zapalania zniczy przy 
pomniku ofiar zbrodniczego reżimu stalinowskiego stała się 
kulminacyjnym punktem obchodów 20-lecia Stowarzyszenia 
Sybiraków. Poza prezes Stowarzyszenia Polaków – Ofiar 
Represji Politycznych – Sybiraków Haliną Jakołcewicz 
i kilkudziesięcioma zrzeszonymi w organizacji osobami, 
udział w uroczystości wzięli: Jan Sroka, naczelnik Wydziału 
Zagranicznego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Andrzej Chodkiewicz, konsul gene-
ralny RP w Grodnie, Mieczysław Jaśkiewicz, prezes ZPB.

21 września 2014 roku
Miejscowi Polacy wraz z gośćmi uroczystości i przedstawicielami 
Konsulatu Generalnego RP w Grodnie modlili się na miejscowych 
cmentarzach, przy grobach poległych żołnierzy i cywilnych obrońców 
Grodna. Na Cmentarzu Garnizonowym miejscowa młodzież uroczy-
ście odczytała apel poległych. 
Wśród gości uroczystości z okazji 75. rocznicy Obrony Grodna była liczna 
delegacja z Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Białymstoku 
na czele z dyrektor Barbarą Bojaryn-Kazberuk, a także prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, prezes 
Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna 
Ketlińska z małżonkiem Markiem Ketlińskim, dyrektorem Archiwum 
Państwowego w Białymstoku. Udział w uroczystościach wziął rów-
nież najwyższy przedstawiciel Wojska Polskiego na Białorusi, attache 
Obrony RP w Mińsku ppłk Paweł Adamczyk.

20 października 2014 roku
W wigilię Dnia Wszystkich Świętych kapelan Związku Polaków 
na Białorusi ks. Aleksander Szemet w obecności grodzieńskich 
Polaków i prezesa ZPB Mieczysława Jaśkiewicza poświęcił 
pomnik ku czci podporucznika Mieczysława Niedzińskiego ps. 
„Ren” i jego żołnierzy we wsi Kulbaki pod Grodnem. 
To w Kulbakach właśnie, leżących obecnie na przedmieściach 
Grodna, 8 maja 1948 roku zginął wraz z kilkunastoma swoimi 
żołnierzami bohater polskiego ruchu oporu na Grodzieńszczyźnie 
i Wileńszczyźnie ppor. Mieczysław Niedziński, noszący w róż-
nych okresach walki partyzanckiej z niemieckim i sowieckim 
najeźdźcą pseudonimy: „Men”, „Ren”, Niemen” oraz „Morski”.

Historia i pamięć

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



9 listopada 2014 roku
Wzruszająca uroczystość wręczenia nomina-
cji oficerskich w obecności wiernych para-
fii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie, 
konsula generalnego RP w Grodnie Andrzeja 
Chodkiewicza i innych konsuli, attache wojsko-
wego RP na Białorusi ppłka Pawła Adamczyka 
oraz chargé d’affaires Pawła Jessy. 
Szef Oddziału Współpracy Międzynarodowej 
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych RP, pułkownik Piotr Cieślik wręczył 
dziewięciu byłym żołnierzom Armii Krajowej 
nominacje na poruczników. Wręczenie nomina-
cji poprzedziła uroczystość poświęcenia odno-
wionego pomnika i kwatery lotników polskich 
na starym cmentarzu katolickim w Lidzie. Aktu 
poświęcenia pomnika i kwatery dokonał pro-
boszcz lidzkiej parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego, ks. Włodzimierz Hulaj.

4 grudnia 2014 roku
Aż dwa pokazy filmu „Krew na bruku. Grodno 1939” zorgani-
zowano w Lidzie tego samego dnia dla członków miejscowego 
ZPB, aby wyjść naprzeciw zainteresowaniu filmem.

26-30 stycznia  
2015 roku
W ciągu trzech dni prezes Oddziału 
ZPB w Wołkowysku  Maria 
Tiszkowska i jej zastępca Jerzy 
Czupreta odwiedzali mieszkają-
cych w Wołkowysku i okolicy 
byłych żołnierzy Armii Krajowej, 
Sybiraków oraz najstarszych 
i najbardziej zasłużonych dzia-
łaczy ZPB, aby wręczyć im dary 
uzbierane w całej Polsce w ramach 
akcji „Rodacy Bohaterom”. 
Maria Tiszkowska (po pra-
wej) wręcza paczkę z darami od 
Stowarzyszenia Odra-Niemen 
Annie Sadowskiej, założycielce 
i wieloletniej prezes Oddziału 
ZPB w Wołkowysku.

20 stycznia 2015 roku
W 70. rocznicę bitwy pod Rowinami i Kaczycami, która według źródeł Instytutu Pamięci 
Narodowej i dokumentów NKWD odbyła się 29 stycznia 1945 roku, delegacje placówki 
konsularnej na czele z konsulem generalnym RP w Grodnie Andrzejem Chodkiewiczem 
oraz Związku Polaków na Białorusi, na czele z prezesem ZPB Mieczysławem Jaśkiewiczem 
i szefem Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej przy ZPB Józefem Porzeckim, 
oddały hołd poległym polskim żołnierzom w miejscu ich spoczynku przy przecinającym 
pola uprawne wąwozie pod Kaczycami.

24 stycznia 2015 roku
Proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej, ksiądz Ryszard Umański 
z Częstochowy celebrował pierwszą po wielu dzie-
sięcioleciach Mszę Świętą w zabytkowej kaplicy 
w Stankiewiczach, odnowionej staraniem Związku 
Polaków na Białorusi. Stankiewicze to polska 
wieś, zniszczona przez Sowietów po zakończeniu 
II wojny światowej, w odwecie za patriotyczną 
postawę jej mieszkańców.

Historia i pamięć

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Kultura i tradycja
Związek Polaków na Białorusi jest organizacją, przy której działa 
szereg stowarzyszeń i zespołów, zrzeszających talenty z różnych 
dziedzin działalności artystycznej. Dzięki bogatemu dorobkowi 
zrzeszonych przy ZPB artystów i ich aktywności organizacja sku-
tecznie propaguje polską kulturę na Białorusi i stwarza możliwości 
rozwoju dla młodych talentów.

3 maja 2005 roku
W 214. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
młodzież Polskiej Szkoły w Grodnie uczciła naro-
dowe święto przygotowując akademię.

Styczeń 2006 roku
Prof. Andrzej Stelmachowski, prezes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” wziął udział w spotkaniu opłatkowym 
Polaków w Mińsku, gdzie spotkał się z członkami Zarządu 
Głównego ZPB na czele z prezes Andżeliką Borys.

3 czerwca 2006 roku
Polacy z Grodna i okolic, mimo ciężkiej sytuacji, 
potrafili trwać w swej wielowiekowej tradycji. 
W 2006 roku władze uniemożliwiły przeprowadze-
nie Jarmarku Kaziukowego, będącego głównym 
wydarzeniem dla działających przy ZPB twórców 
ludowych. Tradycja organizowania festynu ręko-
dzielników nie została przerwana dzięki wsparciu 
inicjatywy ZPB przez Konsulat Generalny RP 
w Grodnie.

21 stycznia 2007 roku
Spotkanie opłatkowe w improwizowanym muzeum, mieszczącym się w tradycyjnej chłop-
skiej chacie z początku XX w. Właściciele prywatnego muzeum - państwo Halina i Adam 
Mickiewiczowie z Peliszcz koło Brześcia - gromadzą pozostałości kultury materialnej 
mieszkańców Kresów Wschodnich. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było otwarcie 
nowej świetlicy. Dzięki staraniom Haliny Mickiewicz udało się zachować pokaźną biblio-
tekę zabytkowych książek oraz podręczników do nauki języka polskiego. Projekt jest współfinansowany ze 

środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Kultura i tradycja
23 kwietnia 2007 roku
Delegacja ZPB odwiedziła wieś Taniewicze, w rejonie werenow-
skim, gdzie odbyły się uroczystości z okazji 15-lecia miejscowego 
chóru „Matczyna Piosenka”, którego kierownikiem jest Teresa 
Adamowicz.

19 kwietnia 2008 roku
Polacy z Borysewa spotkali się na koncercie, 
przygotowanym przez miejscowy oddział ZPB. 
Po wydarzeniach 2005 roku działalność Polaków 
w Borysewie zamarła prawie na trzy lata. Sytuacja 
zmieniła się 24 lutego br., gdy na drodze demokra-
tycznych wyborów wybrano nowy zarząd oddziału 
ZPB i prezesa. I choć jak na razie imprezy są 
urządzane nie w miejscowym Domu Polskim, lecz 
w miejskim Domu Twórczości Dzieci i Młodzieży, 
to już sam fakt wyjścia Borysewskiego Oddziału 
ZPB z „letargu” jest niezwykle budujący. 

2 maja 2008 roku
Mega-koncert legendarnego polskiego zespołu 
rockowego Lombard, który wylansował takie 
największe przeboje jak „Przeżyj to sam” 
czy „Szklana pogoda”, odbył się w Grodnie 
w ramach obchodów Dnia Polonii i Polaków 
za Granicą. Już same tytuły elektryzowały na 
tyle, że czteropokoleniowa publiczność tłum-
nie przybyła, aby posłuchać, popatrzeć oraz 
„poszaleć” przy Lombardzie, a także zade-
monstrować swoją jedność i przynależność do 
narodu polskiego. Organizatorami koncertu 
byli Konsulat Generalny RP w Grodnie oraz 
Związek Polaków na Białorusi. Patronat hono-
rowy nad koncertem objął Marszałek Senatu 
RP Bogdan Borusewicz.

7-10 sierpnia  
2008 roku
Zespół Pieśni i Tańca „Chabry” 
z Grodna, pod kierownictwem 
Ludmiły Wojkiel na XIV 
Festiwalu Kultury Kresowej 
w Mrągowie

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



14 lutego 2009 roku
Wieczór pamięci Czesława Niemena 
w Grodnie, zorganizowany przez ZPB z oka-
zji 70. rocznicy urodzin wybitnego arty-
sty, który urodził się w 16 lutego 1939 roku 
w Starych Wasiliszkach (wówczas na terenie 
Polski w województwie nowogródzkim). Dziś 
miejscowość ta leży w rejonie szczuczyńskim 
w obwodzie grodzieńskim na Białorusi.

3 maja 2009 roku
W Grodnie działacze Związku 
Polaków na Białorusi obchodzili 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Sala ZPB pękała w szwach, 
a przed zebranymi, w historycznej 
inscenizacji, występowali uczniowie 
Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB 
w Grodnie oraz chór „Grodzieńskie 
Słowiki”.

3 maja 2009 roku
Podczas majowych uroczystości w ogro-
dach Ambasady RP w Mińsku śpiewa chór 
„Kresowianka” z Iwieńca.

20 czerwca 2009 roku
Do przepięknej miejscowości Bohatyrowicze nad brze-
giem Niemna przybyli członkowie ZPB i goście z Polski 
na wspólną zabawę w Noc Świętojańską. Organizatorami 
wydarzenia były: Związek Polaków na Białorusi oraz 
Konsulat Generalny RP w Grodnie. Na zdjęciu - występ 
chóru „Matczyna Piosenka” pod kierownictwem Teresy 
Adamowicz. 

11 listopada 2009 roku
Uroczystości z okazji 11 listopada 
w Iwieńcu, połączone z obchodami 
15-lecia istnienia miejscowego zespołu 
folklorystycznego „Kresowianka”. 

Kultura i tradycja

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



12 grudnia 2009 roku
Kultowy polski zespół rockowy 
„Budka Suflera” zagrał w Grodnie. 
To była prawdziwa uczta muzyczna 
dla fanów „Budki”, których 
w Grodnie, jak się okazało, jest 
dużo. Członkowie „Budki Suflera” 
przyjechali do Grodna na spe-
cjalne zaproszenie prezes Związku 
Polaków na Białorusi Andżeliki 
Borys. Tym koncertem ZPB uczcił 
20-lecie odrodzonej prasy polskiej 
na Białorusi.

5-6 listopada 2010 roku
Teatry amatorskie z Grodna, Witebska, Iwia 
i Porzecza wzięły udział w VIII Przeglądzie 
Małych Form Teatralnych, który odbył się 
w Grodnie. Historia festiwalu teatralnego 
zaczęła się 12 lat wcześniej. Do 2004 roku 
odbyło się siedem edycji. Potem nastąpiła 
pięcioletnia przerwa związana ze skompliko-
waną sytuacją wokół ZPB.

25 czerwca 2011 roku
Nad Kanałem Augustowskim w pięknej 
scenerii Polacy z Grodna oraz okolicz-
nych miejscowości tradycyjnie obchodzili 
Noc Świętojańską. Były ognie sobótkowe, 
była dobra zabawa, nie zabrakło również 
wianków.

24 listopada 2011 roku
Koncert z okazji 15-lecia istnienia 
Zespołu Pieśni i Tańca „Chabry” 
z Grodna odbył się w Domu Kultury 
w Grodnie. Jubilaci zaprezento-
wali widzom bogaty dorobek arty-
styczny. Zespół powstał w 1996 r. 
i działa przy Związku Polaków na 
Białorusi. Obecnie zespół rozwija 
się bardzo dynamicznie, daje liczne 
występy na Białorusi, odwiedza 
też Polskę. Zespołem kieruje uta-
lentowana i energiczna Ludmiła 
Wojkiel.

Kultura i tradycja

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



4 marca 2012 roku
W Grodnie odbył się tradycyjny 
Jarmark Kaziukowy, w czasie któ-
rego twórcy ludowi mieli okazję 
zaprezentować swoje dzieła zro-
bione w ciągu zimy, a chętni mogli 
je nabyć. Jak zawsze dużym zainte-
resowaniem wśród gości jarmarku 
cieszyły się palmy i pisanki; można 
też było podziwiać występy zespołów 
artystycznych i spróbować kulinar-
nych wyrobów.

18 czerwca 2012 roku
Założyciel i kierownik Zespołu Tanecznego 
„Białe Skrzydła” z Mołodeczna Wiktor 
Baranowicz został uhonorowany polskim 
odznaczeniem „Bene Merito”. Zaszczytne 
odznaczenie nominantowi w Mołodecznie 
wręczył ambasador Rzeczypospolitej 
Polskiej w Mińsku Leszek Szerepka.

19 maja 2012 roku
20-lecie Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB. 
23 maja 1992 roku, powstało Towarzystwo Plastyków 
Polskich. Było to ważne wydarzenie dla Związku 
Polaków na Białorusi i społeczności polskiej w kraju. 
TPP było jednym z pierwszych towarzystw, które 
powstało przy ZPB.

10 lipca 2012 roku
W siedzibie ZPB zostały zorganizowane warsz-
taty plecenia ze słomy, poprowadzone dla dzieci 
i młodzieży przez rękodzielników z Towarzystwa 
Twórców Ludowych przy ZPB. 

Kultura i tradycja

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Kultura i tradycja

12 grudnia 2012 roku
Przegląd Kolęd i Pastorałek 
w Baranowiczach, organizowany 
przez Związek Polaków na Białorusi, 
tradycyjnie miał formułę konkursu, 
gdyż był swoistą eliminacją do 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek im. Kazimierza Szwarlika 
w Będzinie.

28 grudnia 2012 roku
Występ kolędników z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku przy ZPB podczas 
spotkania opłatkowego Oddziału 
ZPB w Grodnie.

25-26 maja 2013 roku
Uczestnicy XV Festiwalu Polskiej 
Piosenki Estradowej „Malwy”. Na 
festiwalowej scenie swe umiejętności 
wokalne zaprezentowało 23 młodych 
wykonawców z kilku białoruskich 
miast i miasteczek. Przez dwa dni 
w sali ZPB panowała wyjątkowo roz-
śpiewana i radosna atmosfera.

2 września 2012 roku
W Grodnie odbył się I. Przegląd 
Twórczości Rodzin Muzykujących 
„Jesień 2012”. Pomysłem na imprezę 
była idea podtrzymywania pięknej 
tradycji rodzinnego muzykowania, 
jak również integracja rodziny oraz 
promocja walorów kulturalnych 
Kresów Wschodnich. Na scenie 
rodzinny zespół Sachoń z Lidy.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Kultura i tradycja

31 maja 2013 roku
W Mołodecznie odbyły się uroczystości z okazji 15-lecia zespołu tanecz-
nego „Białe Skrzydła”. Jubileusz był nie tylko szczególnym wydarze-
niem dla tych wszystkich, którzy byli związani z zespołem, ale także 
dobrą okazją do spojrzenia wstecz, ocenienia dorobku oraz nakreślenia 
planów na przyszłość. Zespół „Białe Skrzydła”, który ma w repertuarze 
także tańce polskie i regionalne, odniósł w czasie 15-letniej działalności 
wiele sukcesów. O jego wysokim poziomie artystycznym świadczy fakt 
zdobycia wielu nagród na różnego rodzaju przeglądach i festiwalach 
krajowych, ogólnopolskich i zagranicznych. Z biegiem lat zmieniały się 
pokolenia członków zespołu, zmieniały się propozycje programowe, ale 
jedno pozostawało niezmienne – przez 15 lat swojego istnienia zespół 
pozostawał znakomitą wizytówką artystyczną Mołodeczna i miejsco-
wego oddziału ZPB.

13 września 2013 roku
Jaką moc i siłę ma w sobie polska 
pieśń w wykonaniu chóru „Głos znad 
Niemna”, mogli przekonać się Polacy 
z Wołkowyska, Szydłowicz, Hniezna, 
Porozowa, Świsłoczy i Grodna, którzy 
wybrali się na imprezę integracyjną 
„Polska Złota Jesień” do gospodar-
stwa agroturystycznego „U Rysia” 
w miejscowości Korewicze.

11 listopada 2013 roku
Zespół piosenki polskiej „Tęcza” 
pod kierownictwem Tatiany 
Wołoszynej zaśpiewał w Mińsku 
podczas obchodów rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Na imprezie 
zorganizowanej przez stołeczny 
oddział Związku Polaków 
na Białorusi grały i śpiewały 
zarówno polskie, jak i białoru-
skie zespoły.

12 listopada 2013 roku
Na tradycyjnym Spotkaniu Oddziału Związku 
Polaków na Białorusi w Grodnie, w ramach 
obchodów 95. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, odbył się koncert 
Grodzieńskiej Orkiestry Dętej pod kierow-
nictwem Pawła Kmiecika. Orkiestrze towa-
rzyszyła grupa wokalna z chóru „Głos znad 
Niemna”.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



6 stycznia 2014 roku
Blisko 120 prac autorstwa ponad czterdziestu 
artystów, członków Towarzystwa Plastyków 
polskich przy Zwiazku Polaków na Białorusi 
wystawiono w prezstiżowej Państwowej Galerii 
Sztuki w Sopocie. Wystawa pt. „Pod otwar-
tym Niebem” była wystawiana także w innych 
miastach Polski.

28 kwietnia 2014 roku
Dwudziesty doroczny konkurs pisanek w Indurze, organi-
zowany przez miejscowy Oddział  ZPB co roku w Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego, przypadającą na pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy. Konkurs cieszy się dużą popularnością 
wśród indurczan, zwłaszcza tych najmłodszych, którzy wraz 
z rodzicami przygotowują się do konkursu, przejmując od 
starszego pokolenia tajemnice wielkanocnego rękodzieła.

11 maja  
2014 roku
Reprezentanci jedenastu 
oddziałów Związku Polaków 
na Białorusi spotkali się w pod-
grodzieńskiej wsi Kopciówka, 
aby wspólnie obchodzić pol-
skie narodowe święta majowe. 
Podczas obchodów można 
było zobaczyć tańce ludowe 
w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca „Chabry”.
Stanisław Kiczko, prezes 
Towarzystwa Plastyków 
Polskich opowiadał o impro-
wizowanej wystawie TPP we 
wsi Kopciówka.

25 października 2014 roku
Druga edycja dorocznego Konkursu 
Piosenki Polskiej Dziecięcej „Kolorowe 
Nutki” odbyła się w Grodnie. Organizowany 
przez Związek Polaków na Białorusi 
z zamiarem promocji młodych talentów 
ze środowiska dzieci, śpiewających po 
polsku, konkurs „Kolorowe Nutki” cie-
szy się dużym zainteresowaniem młodych 
artystów w wieku od 6 do 14 lat.

Kultura i tradycja

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



14 grudnia 2014 roku
Chór „Polonez” z Mińska miał oka-
zję wystąpić przed głównym ołtarzem 
kościoła w Holszanach w swoim trady-
cyjnym, składającym się z pieśni polskich, 
repertuarze. Publiczność, wypelniająca 
po brzegi holszański kosciół niezwykle 
entuzjastycznie przyjęła występ stołecz-
nych artysytów.

15 lutego 2015 roku
Występ dwóch mińskich chórów, działających 
przy Związku Polaków na Białorusi: „Społem” 
pod kierownictwem Aleksandra Szugajewa 
i „Polonez” pod kierownictwem Janiny 
Bryczkoowskiej i Natalii Krywoszejewej 
w leżącej tuż nad granicą z Łotwą Drui stał 
się możliwy dzięki goscinności proboszcza 
kościoła Najświętszej Trójcy – ks. Sergiusza 
Surynowicza oraz organizatorskim zdolno-
ściom pełniącej obowiązki prezesa Oddziału 
ZPB w Brasławiu Swietłany Maculewicz.

2 lutego 2015 roku
Wieczór twórczości Heleny 
Abramowicz, autorki i jed-
nego z najwiekszych przebo-
jów, powstałych w ostatnich 
latach w środowisku Polaków 
na Białorusi – piosenki „Polsko 
moja”, odbył się w Sali im. 
Ryhora Szyrmy Białoruskiej 
Filharmonii Państwowej.

11 listopada  
2014 roku
Uroczysta akade-
mia, przypominająca 
o dziejach Narodu 
Polskiego na drodze 
do odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, 
w wykonaniu teatrzyku 
„Przyjaciele” z Porzecza 
pod kierownictwem 
Ireny Małofiejewej 
i Aleksandry Korec.

Kultura i tradycja

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Film dokumentalny „Krew na bruku. Grodno 1939” powstał 
w 2014 r. Producentami byli: Fundacja Joachima Lelewela 
i LunarSix, wspierani przez Związek Polaków na Białorusi. 
Premiera miała miejsce we wrześniu tego roku, a sam film poka-
zywany był m.in. w Warszawie i Białymstoku, a także Grodnie, 
Wołkowysku i Brześciu.

20 września 1939 r. sowiecki batalion rozpoznawczy podszedł 
pod Grodno. Sowieci zdecydowali się zaatakować miasto przez 
most. Grupa została jednak na moście silnie ostrzelana przez 
polskich obrońców. Doprowadziło to do rozproszenia się czoł-
gów, które dalej działały pojedynczo. Polscy żołnierze zniszczyli 
wszystkie wozy bojowe. Były przypadki wykorzystania jako 
osłony cywilów przez czołgistów, co najmniej raz do pance-
rza czołgu zostało przywiązane dziecko (trzynastoletni Tadek 
Jasiński), które zginęło od kul. Obrońcy walczyli z sowieckimi 
napastnikami przy użyciu dwóch dział przeciwlotniczych, kara-
binów maszynowych, granatów i butelek z benzyną. Walki 
trwały do 22 września. Straty sowieckie są oficjalnie oceniane 
na 53 zabitych i 161 rannych oraz zniszczonych 19 czołgów i 3 
samochody pancerne. Straty polskie są trudne do określenia, 
ponieważ Sowieci dokonywali mordów zbiorowych (w tym – 
młodzieży) – szacuje się je na co najmniej 300 zabitych.

„Krew na bruku. 
Grodno 1939”

fot. Piotr Graff

Grodno odtwarzane było w Modlinie, podob-
nie jak scena zamordowania gen. Józefa 
Olszyny-Wilczyńskiego przez Sowietów

Sowiecki dywersant 
w Grodnie

Narada obrońców Grodna, od prawej 
wiceprezydent Roman Sawicki i major 
Benedykt Serafin

Sowieccy 
żołnierze 
w Grodnie

Scena zatrzymania gen. Józefa 
Olszyny-Wilczyńskiego przez 
Sowietów

Polscy harcerze rzucają w sowieckie 
czołgi butelkami z benzyną

Obrońcy Grodna

Opatrywanie rannych

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Grodno 1939
Projekt, organizowany przez Fundację Joachima Lelewela przy 
wsparciu Związku Polaków na Białłorusi, ma na celu przy-
pomnienie społeczeństwu polskiemu dramatycznych wyda-
rzeń związanych z agresją ZSRR na Polskę 17 września 1939 r., 
zwłaszcza na przykładzie obrony Grodna (20-22 września 1939 r.) 
i Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Fundacja w 2014 r. założyła portal http://grodno1939.pl/ na któ-
rym prezentowane są materiały dotyczące wojny 1939 r., prace 
nad upamiętnieniem ówczesnych wydarzeń, działania grup 
rekonstrukcyjnych i przygotowania do produkcji filmu fabular-
nego o tej tematyce. O pracach informuje strona na Facebooku 
https://www.facebook.com/grodno1939

Plany:

-  Rozwijanie portalu informacyj-
no-historycznego „Grodno 1939” 
jako głównego miejsca publika-
cji materiałów o historii obrony 
Grodna, a także Wilna oraz bitwy 
pod Kodziowcami we wrześniu 
1939 r.; miejsca informacji o dzia-
łaniach grup rekonstrukcyjnych 
i przygotowaniach do produkcji 
filmu fabularnego o tej tematyce.

-  Przygotowania do wyprodukowa-
nia filmu fabularnego pod robo-
czym tytułem „Grodno 1939”. Film 
taki, 1,5 godzinny, pokazywałby 
obronę Grodna w sposób szcze-
gólnie atrakcyjny dla młodzieży 
i osób niekoniecznie interesują-
cych się historią. Termin realizacji 
filmu: wrzesień 2019. 

-  Zorganizowanie rekonstrukcji 
obrony Grodna w 1939 r. przez 
grupy rekonstrukcyjne 

www.facebook.com/grodno1939

www.grodno1939.pl

Plakat do filmu „Krew 
na bruku. Grodno 1939” 
z 2014 r.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Sport
Przy Związku Polaków na Białorusi działa Polski Klub 
Sportowy „Sokół”. Organizację na różnych imprezach spor-
towych reprezentują także członkowie ZPB niezrzeszeni 
w klubach sportowych bądź należący do sportowych stowa-
rzyszeń białoruskich. Reprezentacja ZPB, dzięki wsparciu 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” regularnie, z dobrym 
wynikiem, uczestniczy w Letnich i Zimowych Igrzyskach 
Polonijnych. Polski Klub Sportowy „Sokół” kontynuuje 
przedwojenne tradycje polskich stowarzyszeń sportowych na 
Grodzieńszczyźnie. Zaszczepianie młodemu pokoleniu kultury 
fizycznej PKS „Sokół” łączy z wychowaniem patriotycznym 
młodzieży.

1–9 sierpnia 2009 roku
XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne – Toruń 
2009. Białoruś reprezentowała 60-osobowa grupa 
z Klubu Sportowego „Sokół” przy Związku Polaków na 
Białorusi. Na podium złoci medaliści – siatkarze z dru-
żyny „Sokół-Grodno”.

25 lutego–2 marca 2012 roku
W Szczyrku odbyły się X Światowe Zimowe 
Igrzyska Polonijne. Związek Polaków Białorusi 
reprezentowali zawodnicy z Grodna, Lidy, Mińska, 
Brześcia i Pińska – ogółem 33 osoby. W rywa-
lizacji sportowej drużyna Klubu Sportowego 
„Sokół” przy ZPB zdobyła w klasyfikacji punk-
towej 175 punktów, 6 złotych, 4 srebrne i 5 brą-
zowych medali, co pozwoliło jej zająć 8 miejsce.

20–21 grudnia 2013 roku
Finały tegorocznych turniejów w siatkówce 
i koszykówce wśród szkolnej młodzieży 
o Puchar działającego przy Związku Polaków 
na Białorusi Polskiego Klubu Sportowego 
„Sokół”. W turnieju finałowym wzięło udział 
osiem drużyn koszykarskich i siatkarskich z róż-
nych zakątków Grodzieńszczyzny. Drużyny 
„Ogiński-Słonim” i „Sokół-Obuchowo” zostały 
mistrzami rozgrywek.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Walka  
o prawa Polaków
Związek Polaków na Białorusi od 10 lat, mimo prowadzonej de 
facto w podziemiu działalności, jest jedyną na Białorusi organizacją 
głośno upominającą się o prawo polskiej mniejszości w tym kraju 
do pielęgnowania tradycji narodowych, odkłamywania historii, 
rozwoju kultury i edukacji polskiej. Za walkę o te podstawowe 
prawa mniejszości narodowej działacze ZPB byli wielokrotnie 
karani aresztami, grzywnami, poddawani innym formom represji 
ze strony władz białoruskich. 

13 marca 2005 roku
Odbył się kolejny VI Zjazd Związku Polaków na 
Białorusi, na którym prezesem ZPB została wybrana 
Andżelika Borys. Jeszcze przed zjazdem białoruskie 
organy bezpieczeństwa wywierały presję na delegatów, 
wzywając ich na przesłuchania do milicji i działów 
ideologii, grożąc zwolnieniem z pracy. Wszystko to 
robiono w celu zapewnienia reelekcji dotychczasowego, 
uległego władzom i niedbającego o prawa Polaków 
prezesa Tadeusza Kruczkowskiego. Po nieudanej akcji 
służb specjalnych i niewykonaniu przez delegatów VI 
Zjazdu SZ ZPB otrzymanej od funkcjonariuszy służb 
instrukcji, władze Republiki Białoruś podjęły stara-
nia, mające doprowadzić do unieważnienia Zjazdu. 
W maju 2005 roku VI Zjazd SZ ZPB został uznany 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości RB za nieważny.

16 maja 2005 roku
W siedzibie Zarządu Głównego SZ ZPB w Grodnie 
zaczęły się dyżury członków Związku Polaków oba-
wiających się siłowego zajęcia siedziby przez władze 
państwowe. Ludzie zaczęli zbierać podpisy pod listem 
do Prezydenta RB o zaprzestaniu szkalowania Polski 
i Polaków w mediach państwowych. Zebrano ponad 
3000 podpisów. Po skierowaniu podpisów do władz 
Białorusi nastąpiło kolejne uderzenie w organizację. 
Aresztowani zostali działacze ZPB, a Dom Polski 
w Grodnie przy pomocy milicji został zajęty przez 
reprezentantów władz państwowych. W obronie Domu 
Polskiego odbyły się akcje protestacyjne, po których 
nastąpiły kolejne aresztowania działaczy ZPB i wezwa-
nia ich na przesłuchania.

6 lipca 2005 roku
Pięciu dziennikarzy „Głosu znad Niemna”: Andrzej Pisalnik, Andrzej Poczobut, Iness Todryk, Jan Roman 
i Igor Bancer, w proteście przeciwko ukazywaniu się fałszywych numerów ich gazety, zorganizowało w Grodnie 
akcję protestacyjną. Zostali natychmiast zatrzymani przez funkcjonariuszy milicji i doprowadzeni na posteru-
nek. Po czym - doprowadzeni przed sąd. Wszsytkim orzeczono wysokie kary grzywny. Była to próba zastrasze-
nia dziennikarzy, walczących o odzyskanie bezprawnie odebranego im tygodnika. W fałszywym, ukazującym 
się regularnie „Głosie znad Niemna” szkalowane są demokratycznie wybrane na VI zjeździe ZPB władze orga-
nizacji i polska dyplomacja. Fałszywy „Głos” jest przygotowywany do druku z rażącymi naruszeniami białoru-
skiego prawa prasowego, ale mimo to przyjmowany do druku przez państwową drukarnię w Grodnie, a także 
kolportowany przez państwową pocztę oraz sieć kiosków.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Walka  
o prawa Polaków

24 sierpnia 2005 roku
Andrzej Pisalnik, redaktor naczelny „Głosu znad 
Niemna” i Andrzej Poczobut, redaktor naczelny 
„Magazynu Polskiego” znowu zostali ukarani grzywną. 
Tym razem za „zdeptanie trawnika” podczas akcji 
protestacyjnej w obronie „Głosu znad Niemna”. 

28 lipca 2005 roku
Szturm na Dom Polski w Grodnie – siedzibę Zarządu Głównego 
ZPB. Szturm zaczął się po godzinie 21.00 czasu polskiego. Pod 
siedzibę Związku Polaków na Białorusi w Grodnie podjechało 
kilka milicyjnych samochodów terenowych. Funkcjonariusze 
milicji, ubrani w większości po cywilnemu, wtargnęli do budynku. 
Zaraz za nimi do ZPB wszedł Tadeusz Kruczkowski, poprzedni 
prezes Związku. Z budynku wyprowadzono siłą około dziesię-
ciu działaczy ZPB, między innymi: Andżelikę Borys, Andrzeja 
Pisalnika, Halinę Jakołcewicz, Iness Todryk i innych. Wśród 
zatrzymanych znaleźli się również polscy dziennikarze. Wszyscy 
zostali przewiezieni na komendę milicji dzielnicy Leninskaja.

18 listopada 2005 roku
Poseł Adam Lipiński, jeden z inicja-
torów powołania Komitetu „Solidarni 
z Białorusią”, demonstruje jeden z pierw-
szych numerów „Głosu znad Niemna na 
uchodźstwie”.

21 sierpnia 2006 roku
 Andrzeja Poczobuta, redaktora naczelnego „Magazynu Polskiego” 
i Mieczysława Jaśkiewicza, prezesa oddziału miejskiego ZPB 
w Grodnie zatrzymała milicja. Oskarżono ich o dopuszczenie się 
„drobnego chuligaństwa” w związku ze zorganizowaniem przez 
Związek Polaków na Białorusi i Konsulat Generalny RP w Grodnie 
uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego. Postawiono im zarzut, 
że jakoby przeszkadzali w pracy operatorowi kamery bliżej niezna-
nej redakcji, która filmowała uroczystość.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”



Walka  
o prawa Polaków

24 sierpnia 2007 roku
Polacy z Litwy, Ukrainy, Białorusi oraz 
repatrianci z Kazachstanu demonstrowali 
w Warszawie w sprawie przyjęcia przez Sejm 
ustawy o Karcie Polaka. Polacy ze Wschodu 
spotkali się z przedstawicielami najwyższej 
władzy państwowej RP, w tym z premierem 
Jarosławem Kaczyńskim, wicemarszałkiem 
Senatu Krzysztofem Putrą, marszałkiem Senatu 
Ludwikiem Dornem oraz przedstawicielami 
największych partii politycznych.

6-7 września 2008 roku
Uroczystości z okazji 20-lecia ZPB. Wydarzeniem 
otwierającym obchody była, odprawiona w inten-
cji organizacji Msza św. w grodzieńskiej Bazylice 
Katedralnej. W nabożęństwie wzięło udział blisko dwa 
tysiące osób. Msza św. była koncelebrowana przez ks. 
prałata Antoniego Chańkę, kanclerza Kurii Diecezji 
oraz czternastu księży koncelebransów z Grodna, Lidy, 
Żodziszek, Oszmiany, Iwia, Wojstomia, Makarowców 
i z dalekich Lelczyc (obw. homelski). Po Mszy św. 
odbyła się podniosła uroczystość na Cmentarzu 
Garnizonowym w Grodnie. Przy Krzyżu Katyńskim 
oddano hołd i modlono się w intencji Rodaków, którzy 
złożyli ofiarę życia na ołtarzu Niepodległości Polski.

11 października 2007 roku
Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys 
opuszcza budynek sądu po wytoczonym jej procesie 
administracyjnym za rzekomo popełnione przez nią 
„drobne chuligaństwo”. Proces toczył się za zamknię-
tymi drzwiami. Przed wejściem do sądu zebrało się 
około 150 działaczy Związku Polaków na Białorusi. 
Sędzia Dmitryj Maciejuk skazał Andżelikę Borys na 
karę grzywny w wysokości około 15 minimalnych płac 
(wówczas – równowartość ok. 570 zł).

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”
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4 lutego 2009 roku
Działacz ZPB ksiądz Witalis Myszona, proboszcz para-
fii katolickiej w Lelczycach obw. homelski, stanął przed 
sądem za nieuzgodnione z władzami postawienie krzyża 
przydrożnego przy wjeździe do miasta. Ksiądz Myszona 
dowodził, że zgodnie z obowiązującą instrukcją uzgodnił 
postawienie krzyża z milicją drogową.

15 marca 2009 roku
VII Zjazd Związku Polaków na Białorusi 
zalecił Andżelice Borys, ponownie wybranej 
na prezesa organizacji, prowadzenie rozmów 
z władzami białoruskimi, na temat legali-
zacji ZPB. Na zjeździe organizacji przyjęto 
także odezwę do Aleksandra Łukaszenki. 
Delegaci apelowali, aby prezydent Białorusi 
wsparł wysiłki zmierzające do normalizacji 
sytuacji wokół Związku Polaków.

17 czerwca 2009 roku
Około 300 osób zebrało się w Grodnie 
przed siedzibą wyznaczonego przez wła-
dze Białorusi zarządu Związku Polaków na 
Białorusi, na czele z Józefem Łucznikiem. 
Łucznik przed posiedzeniem Rady wysto-
sował list do Andżeliki Borys, zapraszając 
ją na posiedzenie swojego zarządu. Borys 
nie przyszła, ale przyszło ponad 300 popie-
rających ją działaczy ZPB, aby usłyszeć 
co proponuje Łucznik. Wejścia do Domu 
Polskiego przed Polakami strzegła mili-
cja, udaremniająca próby wejścia do sie-
dziby Związku, podjęte przez najstarszych 
działaczy. 

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”
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8 lutego 2010 roku
Do Domu Polskiego w Iwieńcu, w którym przebywali 
działacze Związku Polskiego na Białorusi, wkroczyła 
milicja, dokonując bezprawnego zajęcia placówki. 
Funkcjonariusze użyli siły wyprowadzając działaczy 
nie zważywszy nawet na podeszły wiek niektórych 
osób. Na nowego dyrektora placówki władze autory-
tarnie wyznaczyły człowieka, który do tej pory nie był 
w żaden sposób związany z działalnością ZPB. Dom 
Polski w Iwieńcu stał się 14 z 16 Domów Polskich, 
zajętych przez władze.

10 lutego 2010 roku
Rocznicę wywózek polskiej ludności w głąb Imperium 
Sowieckiego Związek Polaków upamiętnił wiecem 
pod byłym Domem Polskim w Grodnie. Ponieważ 
w Grodnie nie ma pomnika upamiętniającego wywózki, 
a jedyna tablica pamiątkowa znajduje się na b. Domu 
Polskim, zarząd ZPB zadecydował o przeprowadzeniu 
wiecu i zapaleniu zniczy przy tablicy pamiątkowej. Na 
wiecu z okazji 70. rocznicy wywózek, zebrało się około 
300 osób. Związkowcy przyszli z polskimi flagami, 
jak zawsze podczas ważnych wydarzeń i obchodów 
dla polskiej społeczności. Wśród zebranych byli m. 
in. Sybiracy i młodzież z Polskiej Szkoły Społecznej 
w Grodnie.

22 lutego 2010 roku
– To jest mój obowiązek, jako prezydenta 
Rzeczypospolitej i rzecz oczywista, żeby wyrazić pełną 
solidarność – powiedział prezydent Lech Kaczyński 
po spotkaniu z Andżeliką Borys i przedstawicielami 
Związku Polaków na Białorusi, którzy gościli w Pałacu 
Prezydenckim. Prezydent zauważył, że sytuacja mniej-
szości polskiej na Białorusi od roku uległa znacznemu 
pogorszeniu, a w ostatnich tygodniach nastąpiło nasi-
lenie represji wobec Związku. Przypomniał, że nigdy 
nie był mu obojętny los Polaków, mieszkających na 
Białorusi, że podejmował konkretne działania, by 
polepszyć ich trudną sytuację. Jedną z takich ini-
cjatyw był list do Aleksandra Łukaszenki, w którym 
Prezydent RP wyraził swój niepokój i zdecydowany 
sprzeciw wobec represji wymierzonych w Związek 
Polaków na Białorusi.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”
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14 czerwca 2011 roku
W Grodnie za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się proces 
Andrzeja Poczobuta, oskarżanego o zniesławienie Aleksandra 
Łukaszenki. Przed sądem zebrało się około 150 osób: zna-
jomi Poczobuta, jego krewni, działacze Związku Polaków na 
Białorusi, obrońcy praw człowieka oraz przedstawiciele nieza-
leżnego Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ). 
Zebrani przed budynkiem modlili się, trzymali w rękach numer 
gazety Związku Polaków na Białorusi „Głos znad Niemna 
na uchodźstwie” z portretem Poczobuta na pierwszej stronie 
i tytułem: „Poczobut z więzienia: Nie złamią mnie!”. 

18 listopada 2012 roku
W Grodnie odbył się VIII Zjazd Związku Polaków na Białorusi. 
Na Zjeździe wybrano nowe władze organizacji. Prezesem został 
były wiceprezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz. Udział w Zjeździe 
wzięło ponad dwustu delegatów z całego kraju. Podczas zgła-
szania kandydatur padło siedem nazwisk, w tym pierwszego 
prezesa ZPB Tadeusza Gawina oraz prezes Andżeliki Borys. 
Ostatecznie w kartach do głosowania zostały dwa nazwiska: 
Anżeliki Orechwo, pełniącej obowiązki prezesa od 2010 roku, 
oraz Mieczysława Jaśkiewicza.

1 czerwca 2012 roku
Przy siedzibie władz obwodu grodzieńskiego zebrało 
się ok. 50 osób trzymających transparent „Zostawcie 
polską szkołę” i biało-czerwoną flagę. Demonstracja 
trwała nie więcej niż 20 minut, bo zaraz pojawiła się 
milicja. Uczestników rozpędzono w brutalny sposób: 
ludzie w cywilu popychali starsze osoby, łamali para-
solki i darli ubrania. Ogółem zatrzymano ponad 20 osób, 
a polską flagę sponiewierano.

11 lutego 2011 roku
Prezes Rady Naczelnej ZPB, korespondent „Gazety 
Wyborczej” na Białorusi, Andrzej Poczobut został 
skazany przez sąd rejonu październikowskiego 
m. Mińsk na 15 dni aresztu za udział 19 grudnia 
2010 r. w proteście opozycji przeciwko fałszowa-
niu wyników wyborów prezydenckich.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”
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20 czerwca 2013 roku
Postanowienie sądu w Szczuczynie o winie prezesa Związku Polaków 
na Białorusi Mieczysława Jaśkiewicza i członkini Zarządu Głównego 
ZPB, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi Weroniki 
Sebastianowicz, za postawienie i poświęcenie krzyża ku czci dowódcy 
oddziału AK Anatola Radziwonika ps. „Olech”.  Za upamiętnienie boha-
tera polskiego podziemia antykomunistycznego sąd orzekł kary grzywny: 
cztery miliony rubli (ok. 400 euro) dla Mieczysława Jaśkiewicza 
i dwa i pół miliona (ok. 250 euro) dla Weroniki Sebastianowicz.

10 czerwca 2014 roku
Kapitan Weronika Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii 
Krajowej przy ZPB stanęła przed sądem w Grodnie za rzekomy przemyt przez 
granicę pomocy żywnościowej dla członków swojego Stowarzyszenia – komba-
tantów Armii Krajowej i ich rodzin. Sprawę administracyjną przeciwko 83-letniej 
działaczce polskiej skierował do sądu Urząd Celny Grodna. 2 kwietnia ta sama 
instytucja zabrała z domu, mieszkającej w Skidlu prezes Stowarzyszenia ŻAK 
przy ZPB, około 70. paczek świątecznych, przeznaczonych dla kombatantów 
AK na Białorusi. Pomoc dla polskich kombatantów na Białorusi, była zbierana 
w Polsce w ramach akcji charytatywnych, prowadzonych między innymi przez 
wrocławskie Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN.

20 listopada 2013 roku
Konferencja jubileuszowa ZPB w Sejmie RP z okazji 25-lecia 
działalności organizacji zorganizowana przez Związek wspól-
nie z Fundacją „Wolność i Demokracja”. Na forum przybyli 
posłowie i senatorowie, reprezentujący najważniejsze komi-
sje sejmowe i senackie, zajmujące się wspieraniem Polaków 
i za granicą. Przybyli także reprezentanci MSZ, organizacji 
pozarządowych oraz przedstawiciele samorządów, z którymi 
ZPB utrzymuje stosunki partnerskie.
Obrady w Sejmie z okazji jubileuszu działalności ZPB zakoń-
czyły się wspólnym odśpiewaniem „Roty” - hymnu Związku 
Polaków na Białorusi, po czym uczestnicy konferencji usta-
wili się na schodach głównego wejścia do Sejmu RP do zdję-
cia pamiątkowego.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r.”


