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Z WIZYTĄ W BRATNICH STOWARZYSZENIACH 
Ryszard Grzesiński 

Stowarzyszenie Nieświeżan 
29 października 1992 r Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował 

Stowarzyszenie Nieświeżan i Przyjaciół 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefa-
na Batorego. Od tego dnia grono nieświeżan zamieszkujących w Warsza-
wie stało się organizacją posiadająca osobowość prawną. Aby swoją dzia-
łalność usankcjonować do końca prawnie, 12 grudnia 1992 r odbyło się 
pierwsze walne zgromadzenie, na którym uchwalono statut, przyjęto pod-
stawowe kierunki działalności oraz wybrano Zarząd w następującym skła-
dzie: prezes Lucjan Siekierko, z-ca prezesa Stanisław Andrzejewski, skarb-
nik Jan Szalewicz, sekretarz Halina Osmólska oraz członkowie: Tadeusz 
Gralewski, Ryszard Grzesiński, Jadwiga Mazur, Damian Sikorski i Zofia 
Zubowicz. Od 7 czerwca 1995 r Zarząd Stowarzyszenia tworzą następujące 
osoby: prezes – Ryszard Grzesiński, z-ca prezesa Lucyna Jakubowska 
i Kazimierz Zubowicz, sekretarz Halina Osmólska, skarbnik Izabela 
Krzysztoń oraz członkowie Janina Dankiewicz, Anna Duda, Janusz Różań-
ski i Czesław Sołczorski. 

Wykonując postanowienia statutu oraz uchwalane na walnym zgroma-
dzeniu wnioski, w pierwszym rzędzie Zarząd swoją pracę skoncentrował na 
następujących zagadnieniach: 

1. Organizowanie i uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach nie-
świeżan w Warszawskim Ośrodku Kultury przy ul. Elektoralnej 12 
w każdą, co drugą sobotę miesiąca, o godz. 1100 z wyjątkiem lipca 
i sierpnia. Na spotkaniach tych, na które pomimo dużych odległości 
przyjeżdżają nasi członkowie z różnych stron kraju, zarząd składa 
sprawozdania ze swojej działalności, odczytywana jest wszelka ko-
respondencja wpływająca do Stowarzyszenia, członkowie informo-
wani są o zamierzeniach zarządu. Ponadto członkowie dzielą się 
swoimi wspomnieniami, organizowane są spotkania z redakcjami 
radia i telewizji. Wygłaszane są ciekawe odczyty. 

2. W końcu miesiąca października 1994 r powołano zespół redakcyjny 
do wydania książki zawierającej wspomnienia z przeżyć naszych 
członków. Książka ta pod tytułem „Nieświeskie wspomnienia” wy-
dana została w październiku ub. roku w nakładzie 1000 egz. 
I z przyjemnością informuję, że prawie całość nakładu jest już 
sprzedana. Nosimy się z zamiarem wydania drugiego tomu. 
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3. O działalności Stowarzyszenia i życiu nieświeżan wydawany jest 
okresowy „Komunikat” rozsyłany do członków nieodpłatnie. Ko-
munikat ten jest w pewnym stopniu czynnikiem łączącym nieświe-
żan rozrzuconych po całej Polsce z zarządem, który składa się 
z członków mieszkających wyłącznie w Warszawie. 

4. Poważnym osiągnięciem naszego Stowarzyszenia było dokonanie 
zakupu domu w Nieświeżu z przeznaczeniem na „Dom Polaka”. 
Dom kupiono ze środków zgromadzonych przez Polaków mieszka-
jących w Wielkiej Brytanii. Oficjalne otwarcie i poświecenie odbyło 
się w czerwcu 1998 roku z udziałem przedstawicieli Polonii Brytyj-
skiej, przedstawicieli „Wspólnoty Polskiej” w Warszawie, naszego 
Stowarzyszenia, Kierownictwa Związku Polaków na Białorusi 
i mieszkańców Nieświeża. Dom, noszący oficjalnie nazwę „Redu-
ta”, zaopatrzony jest w poważną liczbę książek polskich, dostarcza-
nych każdorazowo przez członków naszego stowarzyszenia, jak 
również posiada dostarczoną przez nasze stowarzyszenie aparaturę 
radiową, telewizyjną, antenę satelitarną, magnetofon z dużą liczbą 
płyt i kaset oraz czasopisma. 

5. Staraniem naszej koleżanki Ireny Pilanewskiej zorganizowano 
w Nieświeżu zespół młodzieżowy śpiewu i tańca pod nazwą „Nie-
świeżanie”. Członkowie zespołu mają teraz miejsce do nauki języka 
polskiego, nauki śpiewu polskich piosenek oraz mogą ćwiczyć 
pierwsze kroki taneczne. Zespół często uczestniczy w różnych fe-
stiwalach i konkursach zajmując bardzo wysokie miejsca. Zaopa-
trzenie w stroje organizuje nasze stowarzyszenie lecz przeróbki do-
konywane są na miejscu w Nieświeżu przez miejscowe mieszkanki. 

6. Co roku z okazji Święta Bożego Ciała Stowarzyszenie organizuje 
wycieczki do Nieświeża celem odwiedzenia pozostałych tam ro-
dzin, grobów rodzinnych i wzięcia udziału w uroczystej procesji. 
Wycieczka połączona jest ze składaniem wieńców, kwiatów i zapa-
leniem zniczy na grobach poległych i pomordowanych Polaków 
w czasie drugiej wojny światowej. Szczególnie uroczyście ceremo-
nia odbywa się na grobie 80 Polaków zamordowanych i pochowa-
nych w m. Hajki. Tam co roku odbywa się msza ekumeniczna od-
prawiana przez księży katolickiego i prawosławnego, oraz wygła-
szane są przemówienia nawołujące do pojednania i przebaczenia. 

7. Dużym osiągnięciem naszego stowarzyszenia było doprowadzenie 
do podpisania pomiędzy władzami miasta Puławy a m. Nieświeża 
umowy o współpracy miast. Przedstawiciele miasta Puławy uczest-
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niczyli w latach 1998 i 1999 w wycieczkach organizowanych przez 
nasze stowarzyszenie, podczas których przeprowadzali rozmowy 
i dokonywali uzgodnień warunków i tematyki współpracy. Jesteśmy 
przekonani, że na współpracy tej dużo zyskają Polacy mieszkający 
w Nieświeżu, a zwłaszcza młodzież poprzez przyjazdy do Polski, 
naukę języka polskiego, szkolenie w zakresie choreografii, uczest-
niczenie w obozach młodzieżowych i harcerskich. Natomiast mło-
dzież polska będzie mogła zapoznać się z ziemiami, które kiedyś 
należały do Polski i stanowiły przedmurze polskości. 

Podając powyższe informacje mamy nadzieję, że dotrze ona do wielu 
Polaków, którzy kiedyś byli związani z Ziemią Nieświeską, lecz losy życia 
od Ziemi tej ich oderwały. Prosimy do nas pisać, lub telefonować. 

Adres prezesa: Ryszard Grzesiński 
   ul. Racławicka 42 m. 12 
   02-601 Warszawa 
telefon:  (022) 844-10-29 
lub sekretariat: Halina Osmólska 
   ul Jana Olbrachta 58a m. 206 
telefon:  (022) 836-12-88 
Chętnie widzimy wszystkich byłych nieświeżan w naszej organizacji. 

Zamek Radziwiłłów w Nieświeżu 


