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P

agal Rusijos visuotinio gyventojø
suraðymo 1897 metø duomenis
Kauno gubernijoje gyveno 1544
564 gyventojø, jø tarpe lietuviø  574853 (37, 22 %), þemaièiø  444921
(28,80 %), þydø  212028 (13,73 %), rusø  173146 (11,21 %), lenkø 
139618 (9,04 %)1 . Paèiame Kauno mieste tuo metu buvo 70920 gyventojø, ið
jø þydø  25052 (38,3 %), rusø  19501 (29,8 %), lenkø  16112 (24,6%),
lietuviø  4092 (6,3%), þemaièiø  606 (0,9%). Dideli procentà rusø Kauno
mieste sudarë kariðkiai, dël ko susidarë didelë rusø vyrø ir moterø disproporcija
(16263 vyrø ir 3238 moterys)2 .
1909 metø rusø statistikø duomenimis bendras gyventojø skaièius Kauno
gubernijoje iðaugo iki 1641500. Ið jø 69,3 % buvo lietuviai, 16 % þydai, 8 %
lenkai, 4,9 % rusai ir 1,8 % kitø tautybiø þmonës. Lenkø gyveno daugiausia
Zarasø (47,1% visø apskrities gyventojø) ir Kauno (11,4%) apskrityje3 .
Kaip matome ið pateiktø duomenø, XIX pabaigoje  XX amþiaus pradþioje
lenkai Kauno gubernijoje sudarë maþiau negu 10 % visø gyventojø, bet paèiame
Kaune ir jo apylinkëse jie sudarë maþdaug ketvirtà dalá visø gyventojø. Daugiausia tai buvo dvarininkai, smulkieji bajorai, inteligentai ir darbininkai. Po bendros
lenkø-lietuviø valstybës XVIII amþiuje þlugimo ir didesnës dabartinës Lietuvos
dalies ájungimo á carinës Rusijos sudëtá jie, kaip ir lietuviai bei kitos buvusios
Êîâåíñêàÿ ãóáåðíèÿ. Ïîä ðåä. Í. À. Òðîéíèöêîãî, Ñ. Ïåòåðáóðã 1904, XII, 227 p.  (Ïåðâàÿ
âñåîáùàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé èìïåðèè 1897 ã. Èçäàíèå Ñòàòèñòè÷åñêîãî
Ìèíèñòåðñòâà Âíóòðåííèõ Äåë. Êí.XLII), p. VIII  IX.
2
Ibidem, p. 80 82.
3
P. Eberhardt, Przemiany narodowoúciowe na Litwie w XX wieku, Przeglàd Wschodni, Warszawa
1991, t. 1, z. 3, p. 457.
1

KAUNO
ISTORIJOS
METRAÐTIS

!

STRAIPSNIAI

Respublikos tautos, kentë sunkià nacionalinæ ir politinæ priespaudà. Ypaè þiaurus
reþimas buvo ávestas po Sausio sukilimo (18631864) numalðinimo. Be politiniø
ir ekonominiø sankcijø (ypatingojo karinio reþimo ávedimas, draudimas katalikams dirbti valstybinëse ástaigose, sukilimo dalyviø dvarø konfiskavimas, reikalavimas ið lenkø dvarininkø mokëti dideles kontribucijas, draudimas katalikams
pirkti þemæ), ávesta daug apribojimø kultûros srityje. Grieþtai buvo uþdrausta
vartoti lenkø kalbà ástaigose, mokyklose ir kitose vieðose vietose. Uþdarytos visos
lenkø bibliotekos, skaityklos, teatrai, laikraðèiø redakcijos. Daug istoriniø vertybiø buvo iðveþta á Rusijà arba sunaikinta. Visame Ðiaurës Vakarø kraðte (taip
oficialiai caro valdþia vadino uþgrobtas Baltarusijos ir Lietuvos þemes) uþdrausta
spausdinti lenkø kalba knygas, broðiûras, kalendorius (iki 1881 metø). Generalgubernatorius Muravjovas ásakë netgi sunaikinti spaustuvëse lenkø ðriftà4 . Ðio
kraðto gyventojai lenkø kalba galëjo skaityti tik Varðuvoje ar Peterburge leidþiamà spaudà, kuri buvo grieþtai cenzûruojama5 .
Prieðindamasi primestam reþimui lenkø ir lietuviø apsiðvietusi visuomenës
dalis ëmësi nelegaliø bûdø savo tautinei kultûrai palaikyti ir plëtoti. Pirmiausia
pradëta nuo nelegalios spaudos platinimo ir slaptojo vaikø mokymo. Slaptos mokyklëlës kûrësi bajorø dvareliuose, veikianèiuose katalikø vienuolynuose, klebonijose, mieste gyvenanèiø inteligentø butuose, valstieèiø pirkiose. Jø steigëjomis
bûdavo daþniausiai apsiðvietusios dvarininkës, bet taip pat kunigai, slaptø mokyklø mokytojai, vadinami daraktoriais, arba patys valstieèiai. Nëra tiksliai þinoma kiek tokiø slaptø mokyklëliø veikë. Apie jø gausumà galima spræsti tik ið
to, kiek jø susekdavo caro policija. Vien 18711878 metais Vilniaus Ðvietimo
apygardos teritorijoje ji susekë 194 nelegalias mokyklas (jø tarpe 149 lenkiðkas,
19 rusiðkø, 14 lietuviðkø ir 12 þydiðkø). 18821883 metais toje paèioje apygardoje
buvo susekta ir likviduota apie 100 slaptøjø mokyklëliø. Slaptajam ðvietimui koordinuoti 1890 metais lenkø inteligentijos pastangomis Vilniuje buvo ásteigta draugija Oúwiata (Ðvietimas). Savo veikla já apëmë ir Kauno gubernijà6 .
Ñáîðíèê ðañïîðÿæåíèé ãðàôà Ì. Í. Ìóðàâúåâà ïî óñìèðåíèþ ïîëüñêîãî ìÿòåæà â Ñåâåðî
 çaïàäíèõ ãóáåðíèÿõ 1863-1864 ãã./ Ñîñòàâèë Í. Öûëîâ, Âèëüíà 1866, 383 p.;
Ðàñïîðÿæåíèÿ ãðàôà Ì. Í. Ìóðàâüåâà ïî äåëó íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ â Ñåâåðî 
çàïàäíîì êðàå â 1863  1865 ãîäàõ, Âèòåáñê 1898, 34 p.; À. È. Ìèëîâèäîâ, Ðàñïîðÿæåíèÿ
è ïåðåïèñêà ãðàôà Ì. Í. Ìóðàâüåâà îòíîñèòåëüíî ðèìñêî  êàòîëè÷åñêîãî äóõîâåíñòâà
â Ñåâåðî  çàïàäíîì êðàå, Âèëüíà 1910, 38 p.; L. Zasztowt, Koniec przywilejów  degradacja
drobnej szlachty polskiej na Litwie historycznej i prawobrzeýnej Ukrainie w latach 1831-1868,
Przeglàd Wschodni, Warszawa 1991, t. 1, z. 3, p. 634-635; J. Smykowski, Ukaz z 10 XII 1865 r. i
jego konsekwencje dla stanu posiadania ziemiañstwa polskiego w zachodnich guberniach Imperium Rosyjskiego. // In: Wilno i Kresy póùnocno  wschodnie, t. 1. Historia i ludzkie losy, Biaùystok
1996, p. 110-125.
5
M. Jackiewicz, Polskie ýycie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940, Olsztyn 1997, p. 18.
1882-1909 metais Peterburge buvo leidþiamas prorusiðkas savaitraðtis Kraj (Kraðtas).
6
S. Walasek, Polskie szkolnictwo i oúwiata na ziemiach Litwy Zachodniej w XIX i XX w. (do
1922 r.), Acta Universitatis Wratislaviensis, t. 2086, Prace Pedagogiczne CXXIX, Wrocùaw 1998,
p. 12-13; M. Jackiewicz, Polskie ýycie kulturalne..., p. 235, 251-259; A. Romanowski, Polska
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Carinë politika kultûros srityje iðliko nepakitusi iki XX a. pradþios. Tiktai
dël Rusijos karo su Japonija (19041905) ir revoliuciniø ávykiø (19051907)
pasëkoje caras Nikalojus II buvo priverstas padaryti nuolaidas vidaus politikoje.
Garsiuoju 1905 m. spalio 17 dienos manifestu jis suteikë savo pavaldiniams kai
kurias pilietines laisves (asmens nelieèiamumo, sàþinës, þodþio, susirinkimø, spaudos)7 . Dar anksèiau, tai yra 1904 metø balandþio 24 dienà buvo panaikintas
galiojæs nuo 1865 m lietuviø spaudos lotyniðkomis raidëmis draudimas8 . Dël
ðitø reformø prasidëjo audringas tautiniø kultûrø Lietuvoje atgimimas. Kûrësi
lietuviø, lenkø, þydø draugijos, skaityklos, chorai, teatrai. Pradëti leisti laikraðèiai
ir þurnalai. Prasidëjusio kultûrinio atgimimo Lietuvoje caro valdþia nesugebëjo
nuslopinti netgi numalðinusi revoliucijà Rusijoje9 .
Tarp daugelio kitø draugijø, ásikûrusiø tautinio ir kultûrinio atgimimo metais, buvo Kauno lenkø ðvietimo draugija (Towarzystwo szerzenia oúwiaty wúród
oúwiata i nauka w Wilnie doby pozytywizmu. // In: Wilno i úwiat: dzieje úrodowiska intelektualnego,
t. 1. - P. 155-165. Draugijos Oúwiata steigëjais buvo advokatas Michaùas Wæsùawskis, gydytojai
Witoldas Wæsùawskis, Ludwikas Czarkowskis, Wùadysùawas Zahorskis, dailininkai Franciszekas
Jurjewiczius ir Stanisùawas Jarockis, knygyno savininkai Wacùawas Makowskis ir Feliksas
Zawadzkis, kn. Stanisùawas Maciejewiczius bei publicistas Adamas Karpowiczius. Draugija buvo
iðlaikoma ið lenkø visuomenës aukø. Metinis jos biudþetas siekë 10-12 tûkst. rubliø.
7
Âûñî÷àéøèé Ìàíèôåñò. Áîæåé ìèëîñòüþ Ìû Íèêîëàé Âòîðîé Èìïåðàòîð è Ñàìîäåðæåö
Âñåðîññèéñêèé, Öàðü ïîëüñêèé, âåëèêèé êíÿçü ôèíëÿíäñêèé è ïðî÷àÿ, è ïðî÷àÿ, è ïðî÷àÿ,
Âèëåíñêèé êàëåíäàðü íà 1906 ãîä, Âèëüíà 1905, p. 13-14.
8
R. Vëbra (Lietuviø visuomenë XIX a. antroje pusëje: socialinës struktûros bruoþai, Vilnius 1990, p.
46-47) iðskiria ðeðis lietuviø spaudos draudimo etapus. Pirmasis etapas  1864-1865 metai. Tais
metais rusiðku raidynu pradedama spausdinti religinio turinio ir ðvietimo reikalams skirtas knygas.
Ið pradþiø uþdraudþiamos kurstomojo turinio knygos, 1865 m. rugsëjo 6 d.  ir kitos. 1866 m.
pradþioje uþginama lotyniðkomis raidëmis spausdinti valstybinius leidinius. Antrasis etapas  18661870 metai. Tai kovos uþ cenzûros leistø, bet administracijos konfiskuotø knygø gràþinimo
laikotarpis. Tuo paèiu metu prasideda organizuotas lietuviðkø knygø spausdinimas uþsienyje ir
nelegalus jø platinimas Lietuvoje. Treèiasis etapas  1871-1879 metai. Ðiuo laikotarpiu dar
prekiaujama cenzûros leistomis lietuviðkomis knygomis, o Peterburge iðspausdinama keletas knygeliø
lotyniðkø raidynu. 1872 metais caro vyriausybë uþdraudþia lietuviðkas knygas gotiðku raidynu.
Ketvirtas etapas  1879-1882 metai. Tada rusø vyriausybëje buvo svarstomas lietuviø spaudos
draudimo tikslingumas. Laimi reakcingø rusø politikø nuomonë ir spaudos draudimas
administracine tvarka dar kartà patvirtinamas. Vienintëlis iðkovojimas leidimas mokslo reikalams
spausdinti lietuviðkas knygas lotyniðku raidynu. Penktas etapas  1883-1896 metai. Tai reakcijos
ir represijø laikotarpis, kai tarpais persekiojamos net cenzûros leistos knygos. Ðeðtasis etapas 
1896-1904 metai. Tai vyriausybës sferø svyravimø ir svarstymø laikotarpis, baigæsis spaudos
draudimo panaikinimu.
9
A. Romanowski, Mùoda Polska wileñska, Kraków 1999, 446 p.; P. Èepënas, Naujøjø laikø Lietuvos
istorija, t. 1, Vilnius 1992, p. 459-524; L. Lauèaitë, Vilniaus dailë XX amþiaus pradþioje, Vilnius
2002; Vilniaus kultûrinis gyvenimas 1900-1940, Vilnius 1998, p. 11-50, 72-82; Lietuvos muzikos
istorija. Kn. 1. Tautinio atgimimo metai, 1883-1918 / Sudarytoja doc. dr. Dana PalionytëBanevièienë, Vilnius 2002; V. Pukienë, Lietuviø ðvietimo draugijos XX amþiaus pradþioje (19061915), Vilnius 1994; Lietuviø ðvietimo draugijø kultûrinë veikla XX amþiaus pradþioje. // In:
Þinija Lietuvoje: neformali mokslo þiniø sklaida XX amþiuje, Kaunas 2000, p. 48-51; J.Kuzmaitë,
Vilniaus Ryto lietuviø ðvietimo draugija. // In: Mokslo, kultûros ir ðvietimo draugijos, Vilnius
1975, p. 119-121.
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Polaków w Kownie). Ji buvo ákurta 1909 m. sausio 20 dienà. Veikë Kauno mieste ir jo apylinkëse. Draugijos tikslas  organizuoti kursus ir paskaitas, steigti lenkø literatûros bibliotekas ir skaityklas, padëti lenkø besimokanèiam jaunimui.
Draugijos nariais galëjo tapti asmenys nuo 21 metø amþiaus, sumokëjæ nario
mokestá (3 rubliai per metus). Draugijos valdymo organu iðrinkta Globëjø taryba
(nuo 1920 m. valdyba), susidedanti ið pirmininko, vicepirmininko, sekretoriaus,
iþdininko ir ðeðiø nariø. Pirmuoju draugijos pirmininku buvo iðrinktas Franciszekas Grodeckis, 1912 metais já pakeitë Janas Muszalskis, o jis savo postà 1913
metai uþleido Wùadysùawui Bàdzyñskiui. Draugijos nariø skaièius svyravo nuo
55 iki 121 asmenø10 .
Pirmaisiais veiklos metais draugija didþiausià dëmesá skyrë bibliotekos fondø komplektavimui. Biblioteka, kaip ir draugijos buveinë, buvo ásikûrusios iðnuomuotose patalpose Rozenblumo name, Mikalojaus prospekte. Knygos buvo
perkamos arba gaunamos ið kitø lenkiðkø organizacijø bei privaèiø aukotojø. Periodiniai leidiniai (10-17 pavadinimø) buvo prenumeruojami uþ draugijos lëðas11 . Pirmaisiais veiklos metais draugijos biblioteka turëjo 1680 knygø, iki Pirmojo pasaulinio karo jø skaièius iðaugo iki 2442. Daugiausia tai buvo lenkø groþinë ir istorinë literatûra. Didþiausià paklausà turëjo lenkø klasikø kûriniai (Orzeszkowos, Kraszewskio, Sienkiewicziaus, Reymonto, Zapolskos, Tetmajerio, Pruso
ir kitø kûriniai). Periodiniai leidiniai á namus nebuvo iðduodami. Juos galima
buvo skaityti vietoje, skaitykloje. Biblioteka ir skaitykla buvo gausiai lankomos.
Skaitytojø skaièius nuolat augo: 1909 metais jø buvo 354, 1910 metais 1164,
1911 metais  1296, 1912 metais  1476.12 .
Draugijos veikla neapsiribojo skaitytojø aptarnavimu. Prie draugijos veikë mëgëjø teatras ir miðrusis choras, vadovaujamas meno vadovo Bohdanowicziaus. Choras atlikdavo lenkø liaudies dainas ir kompozitoriø lyrinius kûrinius, teatro mëgëjai  lenkø autoriø sceninius kûrinius (W. L. Anczyco Sëlininkus, G. Domniko Gatvës vaikai, J. Bliziñskio Teta nuotaka, Piàtkowskio Mûsø keistenybës)13 .
Draugijos veiklos plëtimà ið dalies ribojo lëðø stygius. Pagrindinis pajamø
ðaltinis buvo nariø mokesèiai ir geranoriðkos aukos. Metinis draugijos biudþetas
M. Brensztejn, Informator o towarzystwach naukowych, oúwiatowych, artystyczno-popularnych,
filantropijnych, wzajemnej pomocy, sportowych i klubach. Na Litwie i Biaùej Rusi, Wilno 1914,
p. 60-61.
11
M. Jackiewicz, Polskie ýycie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940, Olsztyn 1997, p. 19.
1905 metais, po keturiasdeðimties metø draudimo, Vilniuje vël pradëti leisti lenkiðki laikraðèiai ir
þurnalai. Svarbiausiais ið jø buvo: dienraðtis Kurier Litewski (1905-1910, 1912-1915 m.), Pobudka
(1908-1914), Przyjaciel (1909 -1915), Goniec Wileñski (1910), Goniec Codzienny (1910-1911),
Jutrzenka (1910-1915), Tygodnik Wileñski (1910 1911), Gazeta Codzienna (1911 1915), Przeglàd
Wileñski (1911-1915), Kurier Krajowy (1912), Litwa i Ruú (1912 1913), Niedziela (1912 -1914),
Kurier Codzienny (1912-1914), Gwiazda Zaranna (1913 -1915), Wiadomoúci Ilustrowane (19131915), Nasz Przyjaciel (1914-1915), Nowiny Codzienne (1915).
12
M. Brensztejn, Informator o towarzystwach ..., p. 61-62.
13
M. Jackiewicz, Polskie ýycie kulturalne w Republice Litewskiej..., p. 233.
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siekë iki 800 rubliø. Kauno miesto magistratas ávertindamas draugijos ðvieèiamàja veiklà 1910 ir 1911 metais skyrë jai 150 rubliø, o 1912 metais  200 rubliø
paramà bibliotekos ir skaityklos iðlaikymui14 .
Pirmojo pasaulinio karo metais draugijos veikla apmirë. Taèiau 1919 metais lenkø inteligentija, nepaisydama sunkios politinës ir ekonominës situacijos,
vël ëmësi pastangø jà atgaivinti. Likæ draugijos nariai gruodþio 13 diena suðaukë
visuotiná susirinkimà ir iðrinko laikinàjà valdybà. Pirmininku iðrinktas kn. prelatas Franciszekas Pacewiczius, sekretoriumi kn. Polikarpas Maciejowskis, valdybos nariais  Janas Borysowiczius, Kazimierzas Szabunas ir Amadeus Paszke. Valdybos nariai paruoðë naujus ástatus lietuviø kalba ir kreipësi á Kauno
apskrities virðininkà, praðydami ið naujo áregistruoti Kauno Lenkø ðvietimo draugijà. Draugija buvo áregistruota 1920 metø sausio 3 dienà15 .
Kelis metus po perregistravimo draugija veikë gana sëkmingai. 1922 metais
buvo iðrinkta nauja valdyba (pirmininkas  Konstanty Okuliczius, iþdininkas 
Paweùas Mikuliczius, sekretorius Michaùas Chmielewskis, valdybos nariai: Aleksander Dawidowiczius, Wùadysùawas Wielhorskis, Eugenia Zaborska, Amadeusz
Paszke, Stanisùawas Kimontas ir Antoni Szatyñskis). Oþeðkienës gatvëje Nr. 12
buvo árengta draugijos bûstinë ir biblioteka. Biblioteka aptarnaudavo skaitytojus
antradieniais, ketvirtadieniais ir ðeðtadieniais. Draugija taip pat organizuodavo
vieðas paskaitas ir literatûrinius vakarus. Ypaè didelá klausytojø susidomëjimà sukeldavo Kauno universiteto profesoriaus Wùodzimierzo Szyùkarskio paskaitos
apie A. Mickewicziaus ir J. Sùowackio kûrybà. 1923 metø lapkrièio 2-3 dienomis
draugijos delegatai dalyvavo pirmame lenkø suvaþiavime Kaune. Tame suvaþiavime buvo nutarta ásteigti Lenkø kultûros ir ðvietimo rëmimo draugijà Pochodnia (Fakelas), kuri suvienytø visas lenkø ðvietimo ir kultûros organizacijas,
veikianèias Lietuvos Respublikoje. Tokia draugija buvo ákurta ir áregistruota 1924
metais. Tais paèiais metais á jos sudëtá áëjo ir Kauno lenkø ðvietimo draugija,
taèiau savarankiðkumo visiðkai neprarado: turëjo savo valdybà, rûpinosi bibliotekos fondø papildymu naujomis knygomis ir periodiniais leidiniais. 1925 metais
iðrinkta nauja valdyba (pirmininkas Konstanty Plater Zyberekas, sekretorius
Michùas Chmielewskis, iþdininkas Stefanas Lachowiczius, valdybos nariai: Wiktoras Budzyñskis, Bohdanas Paszkiewiczius, Zygmuntas Wæchowiczius, Stanisùawas Salmonowiczius, Antoni Szatyñskis, Henrykas Brzozowskis, Stanisùawas Kimontas, Bolesùawas Butkiewiczius, Paweùas Mikuliczius)16 .
Taèiau draugijos, kaip ir kitø lenkiðkø organizacijø Lietuvoje, veiklos sàlygos darësi vis sunkesnës. Pagal 1923 m. rugsëjo 17 d. visuotinio gyventojø suraðymo duomenis Lietuvos Respublikoje gyveno daugiau nei 64 tûkst. lenkø, kas
sudarë 3,2 % gyventojø skaièiaus (2114500). Lietuviø buvo 1796200 (83,9%),
M. Brensztejn, Informator o towarzystwach ..., p. 63.
M. Jackiewicz, Polskie ýycie kulturalne w Republice Litewskiej..., p. 234.
16
M. Jackiewicz, Polskie ýycie kulturalne w Republice Litewskiej..., p. 234.
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þydø 153300 (7, 6%), rusø ir baltarusiø 48400 (2,7%), vokieèiø 2400 (1,2%) ir
kitø tautybiø þmoniø 28600 (1,7 %). Daugiausia lenkø gyveno Kauno mieste
(4193) ir Kauno (10092), Trakø (9712), Ukmergës (9193), Këdainiø (6390)
bei Panevëþio (5773) apskrityse17 . Nors lenkø bendruomenë buvo palyginti negausi, taèiau dël savo politiniø ir kultûriniø tradicijø ji vis dar buvo átakinga
visuomenëje. Lietuvos politikai, uþsibrëþæ sukurti tautinæ valstybæ, ëmësi visø ámanomø priemoniø, kad palauþtø lenkus ekonomiðkai ir apribotø jø politinæ bei
kultûrinæ átakà visuomenëje. 1922 metais vykdant þemës reformà daugiau nei du
tûkstanèiai lenkø ðeimø neteko 80 % turëtos þemës, kuri perëjo á lietuviø valstieèiø ir valdininkø rankas. Lenkai taip pat buvo iðstumiami ið visø valstybiniø ástaigø ir miestø savivaldybiø. Kartu tai buvo didelis smûgis visoms lenkø visuomeninëms organizacijoms, kadang lenkø stambûs þemvaldþiai ir inteligentai buvo pagrindiniai jø remëjai. Stiprëjo taip pat, ypatingai po 1926 m. gruodþio 16-17 d.
perversmo, lenkø ðvietimo, spaudos ir kultûrinës veiklos apribojimai18 .
Sunkëjant lenkø politinei ir ekonominei padëèiai visas dëmesys buvo sutelktas á lenkiðkø mokyklø ir spaudos iðsaugojimà. Taip pat buvo stengiamasi
iðlaikyti koordinuojanèià lenkø ðvietimà ir kultûros veiklà Pochodnios draugijà. Daug maþesniø draugijø buvo likviduota. Kauno lenkø ðvietimo draugijos
valdyba paskutiná kartà buvo iðrinkta 1930 lapkrièio mënesá. Á jos sudëti áëjo
Anna Korewa Babiañska, Joanna Narutowicz, Marianas Babiañskis, Laskowska, Czesùawas Grajewskis, Jatkowskis, Stefanas Lachowiczius, Konstanty Plater
 Zyberkas, Antoni Szatyñskis ir Ludwikas Wialbuttas. Draugija oficialiai buvo likviduota Kauno apskrities virðininko ásakymu 1932 metais vasario 5 dienà.
Jos turtas buvo perduotas draugijai Pochodnia19 .

Ibidem, p. 10-11; Lietuvos gyventojai. Pirmojo 1923 m. rugsëjo 17 d. visuotinio gyventojø suraðymo
duomenys, Kaunas 1923; E. Vaitiekûnienë, S. Vaitiekus, Lietuvos lenkai dvideðimtajame amþiuje.
// In: Lietuvos Respublikos tautiniø maþumø istorijos bruoþai, Vilnius 1993, p. 133, nurodo, kad
1923 m. Lietuvoje gyveno 65 599 lenkai; P. Eberhardt, Przemiany narodowoúciowe na Litwie w
XX wieku, Przeglàd Wschodni, Warszawa 1991, t. 1, z. 3, p. 463-466, ðalia oficialiø duomenø
pateikia lenkø demografø apskaièiavimus, padarytus pagal rinkëjø balsavusiø uþ lenkø kandidatus
á Lietuvos Seimà skaièiø. Tokie apskaièiavimai rodë, kad 1923 m. Lietuvoje gyveno apie 202
tûkst. lenkø, paèiame Kaune  29,1 tûkst., Kauno apskrityje  28, 5 tûkst.
18
W. Wielhorski, Polska a Litwa: Stosunki wzajemne w biegu dziejów, Londyn 1947, 376 p.; Z.
Krajewski, Ýycie spoùeczno  kulturalne Polaków w Republice Litewskiej w latach 1918-1940,
Dzieje Najnowsze, R.38, 1996, nr 2, p.65-71; G. Bùaszczyk, Litwa wspóùczesna, Warszawa Poznañ,
1992, p. 321-322.
19
M. Jackiewicz, Polskie ýycie kulturalne w Republice Litewskiej..., p. 234-235.
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POLISH EDUCATIONAL SOCIETY
(1909 -1932)

Summary
Polish Educational Society (Towarzystwo
szerzenia oúwiaty wúród Polaków w Kownie) was established in 1909. It was acting in
Kaunas and its neighborhood. The aim of the societywas to organize lectures and courses,
to establish libraries and reading rooms of Polish literature and to help Polish schoolboys
and students. The members of the society could become persons over 21 years old after
they had paid the membership fee (3 rubles per year). The government body of the society
was the Council of chairman, vice chairman, secretary, treasurer and six members. The
chairmen of the society were Franciszek Grodecki, Jan Muszalski, Wùadysùaw Bàdzyñski,
Franciszek Pacewicz, Konstanty Okulicz, Konstanty Plater -Zyberek. The number of society members varied from 55 to 121 persons. In most cases, they were Polish noblemen
and intellectuals. Until the First World War, the library of the society had 2442 books
and 1476 readers. There was also a possibility to read newsletters in societys reading
room. The activity of the society was broken during the First World War, but was rebuilt
in 1920. In 1924, it was joined with the Polish society Pochodnia (The Torch). The
Polish Cultural and Educational Society Pochodnia was established in 1924. It united
all Polish educational and cultural societies in Lithuania. The Polish Educational Society
was acting in the body of Pochodnia until 1930. It was abolished in 1934.
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