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Daliśmy sobie szansę

– otwarciem serc i portfeli przyczynić się do ratowania śladów naszej bytności na tej ziemi uczestnicząc w 
kweście na rzecz Cmentarza na Rossie. Od ponad 20 lat ofiarodawcami środków na ratowanie tej nekropolii 
byli w zasadzie rodacy z Macierzy: Warszawy i Poznania. To dzięki nim ponad 60 pomników udało się odnowić 
i wznieść 4 nowe. Tego roku Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie wystąpiło z inicjatywą, by kwestę na 
rzecz ratowania Starej Rossy zorganizować na cmentarzach na Wileńszczyźnie. Koordynator kwesty, wiceprezes 
Stowarzyszenia Dariusz Żybort wraz ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą wystąpili z apelem do 
wilnian i mieszkańców okolicznych rejonów, by wzięli udział w tym czynie. Na wezwanie zgłosiła się młodzież, 
harcerze, osoby w różnym wieku z Wilna oraz Niemieża, Jaszun, Mejszagoły, Miednik, Szumska, Pakieny,  
Solecznik, Czarnego Boru, Niemenczyna, Kowalczuk, Kiwiszek, Dukszt. Dziś, 6 listopada, w Domu Polskim 
w Wilnie zostanie sfinalizowana ta akcja i podliczone uzyskane kwoty. Nawet jeżeli nie będą zbyt imponujące, 
mamy prawo, jako społeczność, być dumni: zrobiliśmy pierwszy krok i to się liczy najbardziej. Bo drogę pokona 
i do celu dotrze idący.
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KWESTOWANIE W SZUMSKU ...I NIEMENCZYNIE

OBYWATELEM BYĆ 
ALBO NIE BYĆ 
Po dłuższej przerwie na Litwie znów 
rozgorzała dyskusja w sprawie pra-
wa posiadania podwójnego obywa-
testwa. Jak wiemy, Konstytucja RL 
jest w tym wypadku kategoryczna: 
obywatel Litwy może posiadać jedy-
nie jej obywatelstwo, zaś podwójne 
nadawane jest w wyjątkowych przy-
padkach. Jak pamiętamy, z tymi „wy-
jątkowymi  przypadkami” bywało róż-
nie: od wielce brzemiennego w skutki 
wydania litewskiego paszportu pew-
nemu magnatowi od śmigłowców, do 
raczej  kuriozalnego wypadku, kiedy 
nadano obywatelstwo Litwy panien-

ce z USA, która to miała Litwę repre-
zentować na olimpiadzie w jeździe fi-
gurowej i nawet kilku litewskich słów 
się nauczyła i pięknie się uśmiechała, 
ale po bardzo krótkim czasie uznała, 
że dalszą karierę  będzie robiła... w 
Rosji. Ostatnio, to właśnie ze spor-
towcami w tej kwestii są dość częste 
problemy. Przed rokiem pozbawiono 
litewskiego obywatelstwa pięciobo-
istkę Donatę Rimšaitė, która zawarła 
związek małżeński w Rosji i uzyska-
ła jej obywatelstwo. „Za karę” władze 
sportowe Litwy nie dały zgody na to, 
by mogła uczestniczyć w barwach Ro-
sji w kolejnej olimpiadzie, chociaż re-
prezentowała Litwę na igrzyskach w 

Pekinie i przysporzyła swymi sporto-
wymi wynikami ojczyźnie wiele sła-
wy. A przed paru dniami kolejny spor-
towiec – Žydrūnas Ilgauskas, jak się 
okazało, złożył przysięgę na wierność 
Stanom Zjednoczonym, nie powiada-
miając przy tym odpowiednich służb 
na Litwie. Kiedy w jego ojczyźnie za-
częto mówić o tym, że ma być pozba-
wiony obywatelstwa, głosy optujące za 
tą decyzją i przeciwko niej się podzie-
liły. Oczywiście, koszykarz jest u nas 
prawie święty, ale, jak się okazało, Il-
gauskas od 1996 roku raczej był tym 
„świętym” w Stanach. I, jak wynika z 
komentarzy macierzystego związku ko-
szykówki, nie wyrażał raczej chęci grać 

w reprezentacji Litwy. Owszem, jako Li-
twin był znany w świecie koszykówki, 
ale nie na konto Litwy piłki do kosza 
rzucał. Ale to wcale nie przeszkodziło 
pani prezydent zaproponować popraw-
ki do ustawy o pozwoleniu zachowa-
nia w szczególnych przypadkach po-
dwójnego obywatelstwa dla obywateli 
Litwy, którzy są zasłużeni dla kraju, ale 
z różnych powodów wystąpili o oby-
watelstwo innego kraju. Do udzielania 
takiego pozwolenia i decydowania o 
„zasługach” miałby prawo wyłącznie 
prezydent. Czy jest to słuszne rozwią-
zanie, trudno powiedzieć, bo to „za-
służenie dla kraju” może być bardzo 
subiektywne (np. gdybyśmy porów-

nali przypadek Rimšaitė i Ilgauskasa). 
Z ust polityków więc padła propozycja, 
by mieli prawo do zachowania obywa-
telstwa nie tylko „szczególnie zasłu-
żeni”, ale też ci, którzy posiadają oby-
watelstwo krajów członkowskich Unii 
Europejskiej. Masowa emigracja i niż 
demograficzny mocno za takim roz-
wiązaniem przemawiają. Jednak naj-
widoczniej taka decyzja wymagałaby 
zmiany konstytucji. A na to potrzebne 
jest referendum ogólnonarodowe, na 
które ma się stawić więcej niż połowa 
uprawnionych do głosowania i ponad 
95 proc. z nich optować za tym wnio-
skiem. Czy jest to dziś możliwe? Oto 
jest pytanie.
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• w 2009 roku została przeprowa-
dzona renowacja budynku szkolne-
go przy ul. Antokol 33

• w 2010 roku wyświęcono sztan-
dar szkoły oraz została otwarta Izba 
Pamięci

• w 2012 roku nastąpiło połączenie 
Szkoły Średniej im. Joachima Le-
lewela ze Szkołą Podstawową im. 
Antoniego Wiwulskiego

• obecnie w szkole uczy się około 
500 uczniów i pracuje 80 nauczycieli

FAKTY

SZKOŁA MOŻE BYĆ 
DUMNA Z PONAD PIĘCIU 
TYSIĘCY SWOICH 
WYCHOWANKÓW, WŚRÓD 
KTÓRYCH NIE BRAKŁO 
TYCH, CO SZKOŁĘ 
KOŃCZYLI JAKO NAJLEPSI

Jeszcze trwała wojna, a wy-
zwolone spod niemieckiej oku-
pacji Wilno rozpoczynało ży-
cie w nowej rzeczywistości: w 
granicach nowego państwa, w 
nowym ustroju. Pomimo tak 
wielu tragedii życie szło swo-
im torem: dorastały dzieci i na 
jesieni 1944 roku rozpoczęły 
swą działalność szkoły. Przy 
ulicy Ostrobramskiej zostało 
powołane V Żeńskie Gimna-
zjum (nieopodal, przy tej samej 
ulicy, zaistniało też III Męskie 
Gimnazjum). Jak głosi szkolna 
kronika – 1 października roz-
poczęto tu naukę, a 14 tegoż 
miesiąca w nowej placówce od-
była się pierwsza rada pedago-
giczna i ówczesna jej dyrektor 
Jadwiga Turowska zainaugu-
rowała nowy rok szkolny. Po 
dwóch latach żeńskie gimna-
zjum połączone zostało z mę-
skim jako V Gimnazjum Mie-
szane i od 1 września 1948 roku 
przeniosło się na ul. Piaski 1, na 
Antokolu. Po roku była to już 
Szkoła Średnia nr 5. W przed-

Jubileusz słynnej „Piątki”

wojennym budynku szkoła 
przetrwała do roku 1972, kie-
dy to przeniesiono klasy polskie 
i rosyjskie do nowego gmachu 
przy ul. Antokol 33.

Pierwsi uczniowie ówcze-
snej piątki – dzieci wojny z 
jakże niełatwym bagażem  do-
świadczeń nadal byli narażeni 
wraz z rodzicami i nauczycie-
lami na prześladowania no-
wej władzy tylko za to, że byli 
i chcieli nadal pozostawać Po-
lakami wraz ze swoją historią, 
tradycjami, wiarą, a nie stać 
się obywatelami sowieckimi, 

jakich z nich pragnęła wycho-
wać nowa władza.

Prawda, uczniowie pierw-
szej polskiej szkoły mieli 
ogromne szczęście: czekali tu 
na nich wspaniali pedagodzy, 
sporo z nich rozpoczynało pra-
cę jeszcze w międzywojniu, po-
siadali doskonałe wykształce-
nie – większość z nich miała 
uniwersyteckie wykształcenie, 
byli wychowani w miłości do 
Ojczyzny i taką miłość potra-
fili, wbrew nowym rozporzą-
dzeniom, zaszczepić swoim 
uczniom. Dziś, ich uczniowie, 

mający już 70 – 80 lat wspomi-
nają ze wzruszeniem i ogrom-
nym szacunkiem nazwiska 
swych pedagogów: Jadwiga Pie-
traszkiewiczówna, Maria Cze-
kotowska, Ludwik Kuczewski, 
Kazimiera Likszanka, Helena 
Tomaszewska, Helena Tysz-
kówna, Bazyli Tulisow, Alek-
sander Jabłoński, Bełła Biber, 
prof. Święcicki. Ci ludzie dali 
im, swoim uczniom,  głęboką 
wiedzę i byli drogowskazem 
w tamtych niełatwych, często 
wręcz tragicznych latach. Prze-
cież to oni, ówcześni absolwen-

W końcu października była Wileńska Szkoła Średnia nr 5, dziś im. Joachima Lelewela,   
uroczyście obchodziła swój jubileusz: przed 70 laty odrodzone V Żeńskie Gimnazjum dało 
początek tej placówce, która jako pierwsza dała możność polskiej młodzieży w powojennym 
Wilnie uzyskać maturę.

ci z lat 40., 50. mieli stać się 
przedstawicielami powojennej 
polskiej inteligencji w Wilnie 
i na Wileńszczyźnie. Wielu 
z nich zostało nauczycielami 
i oddając hołd swym pedago-
gom, starało się wychowywać 
nowe pokolenia Polaków na 
godnych ludzi. Zbigniew Ry-
marczyk, Krystyna Krzywic-
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NA SALI ABSOLWENCI STARSZYCH ROCZNIKÓW I OBECNI UCZNIOWIE
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MŁODZIEŻ OD „LELEWELA”

KWIATY, DYPLOMY, KSIĄŻKI O RODZINNEJ SZKOLE DLA TYCH, CO NIE PRZYSŁOWIOWE CUDZE, A SWOJE DZIECI UCZYLI I UCZĄ
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DZIŚ BYLI UCZNIOWIE, 
MAJĄCY JUŻ 70 – 80 
LAT WSPOMINAJĄ 
ZE WZRUSZENIEM I 
OGROMNYM SZACUNKIEM 
NAZWISKA SWYCH 
PEDAGOGÓW

ka, Zbigniew Stecewicz, Ka-
zimierz Kozłowski, Zdzisława 
Buszo. Absolwenci „Piątki” – 
to pierwsi Polacy-lekarze, na-
ukowcy, dziennikarze. Los tak 
chciał, że, niestety, wielu z nich 
w ramach tzw. drugiej repatria-
cji, w latach 1956-58 opuściło 
rodzinne strony. Dla wielu dro-
ga do Polski prowadziła przez 
zesłania. 

Warto przypomnieć, że to 
rodzice „Piątki” jako pierwsi 
potrafili się oprzeć rusyfikacji 
i wywalczyli prawo dla swych 
dzieci uczenia się w języku 
polskim, chociaż szkołę na siłę 
próbowano przekształcić w ro-
syjską: w 1950 roku zarządzono 
zdawanie matury z rosyjskiego 
na równi z uczniami szkół ro-
syjskich, rozpoczęto wykłada-
nie przedmiotów po rosyjsku i 
z rosyjskich podręczników (jak 
widać, nic się nie zmieniło od 
ponad 60 lat – metody wyna-
radawiania polskich dzieci są 
ciągle te same, chociaż język i 
ustrój się zmieniają). 

Klasy rosyjskie w „Piątce” 
zjawiły się już w roku 1948. 
Właśnie na Antokolu mieściła 
się szkoła wojskowa i mieszkało 
tu sporo rodzin rosyjskich, któ-

rych dzieci uczęszczać musiały 
właśnie do „Piątki”. Niestety, 
niektórzy Polacy też zaczęli swe 
dzieci oddawać do klas rosyj-
skich. I tak się stało, że pierwsza 
w powojennym Wilnie polska 
szkoła stała się od roku 1957 
szkołą rosyjsko-polską (do-
minowały klasy rosyjskie, ale 
bynajmniej nie pod względem 
aktywności i poziomu naucza-
nia). Dopiero po 40 latach – w 
roku 1997 – jak głosi szkolna 
kronika – placówka znów stała 
się polsko-rosyjską.

W wydanej tego roku książ-
ce „Zawsze wierni „Piątce”. 
Kronika 70-lecia Wileńskiej 
Szkoły Średniej im. Joachima 
Lelewela”, której autorką jest 
absolwentka szkoły Krystyna 
Adamowicz – pomocne jej w 
tym były wspomnienia kole-
gów i zachowane materiały ar-
chiwalne, możemy znaleźć nie 
tylko karty życia szkoły, ale też 

społeczności polskiej na Wi-
leńszczyźnie. Bo to przecież 
oni, byli uczniowie tej szkoły 
zakładali „Wilię”, uczęszczali 
do polskich zespołów teatral-
nych, podejmowali pracę w 
polskiej gazecie, radiu, pisali i 
tłumaczyli podręczniki dla pol-
skich szkół...

Dziś Szkoła Średnia im.  
J. Lelewela ma też swą filię na-
uczania podstawowego – szko-
łę im. Antoniego Wiwulskie-
go na Żyrmunach. O narybek 
do polskiej szkoły na Antoko-
lu ma też zadbać istniejące tu 
przedszkole z polskimi grupa-
mi. Obecne kierownictwo szko-
ły – od roku 2007 jej dyrekto-
rem jest Edyta Zubel – stara 

się połączyć chlubne tradycje 
„Piątki” ze współczesnymi re-
aliami nauczania i wychowa-
nia dzieci i  młodzieży. Szkoła 
może być dumna z ponad pię-
ciu tysięcy swoich wychowan-
ków, wśród których nie brakło 
tych, co szkołę kończyli jako 
najlepsi – ze złotym medalem, 
znajdowali swe powołanie jako 
księża. Właśnie dwoje z nich 
Tadeusz Jasiński i Marek Gład-
ki odprawiali Mszę św. z oka-
zji jubileuszu szkoły w kościele 
pw. śś. Piotra i Pawła. A pod-
czas uroczystości w szkole za-
równo starsze pokolenie – jej 
byli uczniowie, jak też młode 
– obecni wychowankowie stwo-
rzyli wzruszający klimat jednej 
wielkiej rodziny – polskiej szko-
ły, która odrodziła się i prze-
trwała w ciągu siedmiu dziesię-
cioleci.

Janina Lisiewicz

fot. M
arian Paluszkiewicz

MARSZ Z POCHODNIAMI SPADKOBIERCÓW TYCH, CO WILNO Z RĄK SOWIETÓW „ODZYSKALI”

Chociaż od faktu wkrocze-
nia wojska litewskiego na tereny 
Wileńszczyzny i Wilna „poda-
rowanych” Litwie przez świeżo 
upieczonego sojusznika – Zwią-
zek Sowiecki minęło 75 lat, data 
28 października nie może nie 
budzić kontrowersji. Jakby spo-
łeczeństwo litewskie nie prze-
konywało siebie co do tego, że 
właśnie tego dnia historyczna 
stolica Litwy wróciła na łono 
kraju, to jednak fakt, iż stało się 
to w wyniku podpisania układu 
o wzajemnej pomocy pomiędzy 
ZSRR i Litwą oraz przekazaniu 
Wilna i okręgu wileńskiego Li-
twie, wydartych walczącej z hi-
tlerowskim najeźdźcą Polsce, za-
daniem zdradzieckiego ciosu 17 
września 1939 roku nie przy-
sparza chluby litewskiej dyplo-
macji. Warto przypomnieć, że 
Litwa podpisała w 1938 roku 
umowę z Polską, którą faktycz-
nie 28 października złamała, 
a chęć odzyskania pradawnej 
stolicy przypłaciła okupacją so-
wiecką i utratą niepodległości.

Sprawa Wilna w ciągu bez 
mała stu lat pozostaje wielce 
drażliwym tematem, rzutują-
cym na stosunki polsko-litew-
skie. Litwini zajęcie Wilna przez 

Marsz w świetle pochodni

Lucjana Żeligowskiego uważają 
za okupację. Z terminem tym 
trudno się jednak zgodzić nie 
tylko Polakom, ale każdemu, 
kto się bliżej z tą kwestią zapo-
zna. Wilno de facto było polskie, 
a przeprowadzony plebiscyt wy-
kazał, że mieszkańcy tych tere-
nów opowiedzieli się za przyna-
leżnością do Polski. Czy można 
więc było siebie samych „okupo-
wać”. Otóż tzw. „okupanci” nie 
tylko dali Litwie szansę na 20 lat 
budowania niepodległości, od-
nosząc zwycięstwa nad Armią 
Czerwoną, ale też rozwijali mia-
sto, kulturę, przemysł, naukę. 
Dalece nie każdy „okupant” jest 
tak wspaniałomyślny.  Jedynie 
po tragicznych latach okupacji 
hitlerowskiej, sowieckiego ter-
roru, dwóch falach tzw. repa-
triacji, masowym kierowaniu 
„specjalistów” zarówno z głębi 
ZSRR jak i etnicznej Litwy, do-
piero w latach 60. minionego 
stulecia nowej władzy udało się 
Wilno skutecznie pozbawić do-
minującego pierwiastka polskie-
go. Prawda, w zamian uzyskując 
rosyjski, z którym też w dzisiej-
szych realiach, już „odrodzona” 
Litwa próbuje się uporać. Jak 
długo jeszcze na Litwie będzie 

się mówiło o „polskim zagroże-
niu”, które upatruje się m. in. 
w oryginalnej pisowni nazwisk 
jej obywateli-Polaków, podwój-
nym nazewnictwie, „polskich 
rządach” w rejonach zamiesz-
kałych w absolutnie przeważa-
jącej większości przez Polaków, 
Mszy św. odprawianej w języku 
polskim w katedrze wileńskiej?

Nie jest łatwo odpowiedzieć 
na to pytanie. Tym trudniej, 
kiedy w marszu z pochodniami 
ulicami Wilna – od jego serca 
– Ostrej Bramy do katedry ma-
szerują (prawda, na szczęście, 
niezbyt licznie) młodzi ludzie. 
Właśnie tak było 28 paździer-
nika tego roku. Te płonące po-
chodnie, odmierzany równy 
krok, charakterystyczne ubra-
nia, dla Europejczyka (do jego 
miana aspiruje większość  Litwi-
nów) źle się kojarzą: jeden „ma-
larz” z wąsikiem od takich wła-
śnie marszów rozpoczynał swój 
zwariowany plan podboju świa-
ta. I chociaż poniósł druzgocącą 
porażkę, zwycięstwo nad nim 
kosztowało zbyt drogo. Warto o 
tym pamiętać, chociaż od tam-
tych wydarzeń minęło 70 lat.

Janina Lisiewicz

Uprzejmie zapraszamy 
na uroczyste koncerty w ramach obchodów Święta Niepodległości RP

8 listopada – sobota 
10.00 – koncert zespołów: „Gozdawa” (kier. Wanda Kulbacka, Raczki, Polska), 
„Solczanie” (prezes Regina Sokołowicz, Soleczniki) oraz „Liepsna” (kier. Regina 
Liutkevičienė, Poniewież) w sali szkolnej w Poniewieżu, ul. Parko 19.
16.00 – koncert zespołów: „Solczanie” (prezes Regina Sokołowicz, Soleczniki), 
„Gozdawa” (kier. Wanda Kulbacka, Raczki, Polska) oraz „Issa” (kier. Waleria Wan-
sewicz, Kiejdany) w Centrum Wielokulturowym w Kiejdanach, Senoji rinka 12.
                                                            
9 listopada – niedziela 
8.30 – Msza św. w kościele  pw. Św. Krzyża w Kownie, ul. Gedimino 1.           
10.30 – koncert zespołów: „Gozdawa” (kier. Wanda Kulbacka, Raczki, Polska) 
i „Kotwica” (kier. Marian Zinkiewicz, Kowno) w kowieńskiej siedzibie ZPL, La-
isves al. 83a. 

Inf.: 8 687 76689



6 - 12 listopada 2014 r., nr 44 (1133) www.zpl.lt4

W tanecznej parze z… ćwierćwieczem

Prawda jest taka, że za ro-
dziców Zespołu Tańca Ludo-
wego „Zgoda” bez skrupułów 
mogą uchodzić Renata i Hen-
ryk Kasperowiczowie. Bo to wła-
śnie oni, będąc małżeństwem i 
tworząc parę w naszej nestor-
ce „Wilii”, na prośbę wicedy-
rektor Szkoły Średniej w Ru-
dominie Marioli Michniewicz 
przybyli do tej podwileńskiej 
miejscowości, by z grona ponad 
setki jej uczniów odłowić tych, 
co to zdradzali chęci, a też mieli 
pewne predyspozycje do zawiro-
wania w polonezie, oberku albo 
krakowiaku. Była późna jesień 
1988 roku, czyli okres, kiedy pol-
skie odrodzenie na Litwie przy-
pominało rwący w nurcie górski 
potok.

Ponieważ chętnych „bycia ar-
tystami” nie brakowało, mogli 
przebierać niczym w ulęgałkach. 
A zatrzymując wybór na tych we-
dle ich wprawnego oka najzdol-
niejszych w wyczuwaniu rytmu, 
nawet w najśmielszych marze-
niach nie mogli przypuszczać, 
że to, czego tworzenia się podjęli, 
czeka dorosła przyszłość i wiel-
ka renoma. Bardziej bliski był 
bowiem Kasperowicz myśli, że 
rudomińskie „dziecko” skopiu-
je sobą uczniowską „Wilenkę” 
ze stołecznej „syrokomlówki”, 
gdzie właśnie zdobywał tanecz-
ne ostrogi, i stanie się pierw-
szym stopniem wtajemniczenia 

dla późniejszych tancerzy „Wi-
lii” albo „Wileńszczyzny”. Tym 
bardziej, że wstępny zamiar Ma-
rioli Michniewicz wyraźnie miał 
na to wskazywać.

Obrastając w artystyczne 
piórka, dali się porwać młodzień-
czemu entuzjazmowi. Ćwiczy-
li zapamiętale w trzech grupach 
naraz, nie licząc godzin i dni, w 
czym przyświecała im jakże ku-
sząca prawda, że można tań-
czyć wszędzie, o ile czyni się to 
sercem. Już wiosną 1989, go-
rąco popierani przez rodziców 
młodszych i starszych wiekiem 
uczestników zespołu, wystąpili 
w pierwszym koncercie. Potem 
koncertów tych przybywało ni-
czym paciorków w koralach, a 
te wydłużając się oddalały się od 
Rudomina, sięgając nawet zagra-
nicy, którą w pierwszą kolej była 
Polska. 

Nie trzeba mówić, że ofiar-
ność na próbach procentowa-
ła coraz bardziej błyskotliwym 
kunsztem. W czym bez wąt-
pienia swój przyczynek mie-
li chętnie służący radami Zofia 
Gulewicz, Czesława Bylińska-
-Rymszonok i Jan Mincewicz 
– kierownicy naszych renomo-
wanych zespołów, jak też wszę-
dobylski Czesław Kujawski z 
Polski. Przysłuchiwali się im 
bynajmniej nie zadzierając nosa, 
gdyż byli zdania, że krąg przy-
jaciół – to bezcenny kapitał. Po 

części nawet nie w przenośni, 
albowiem w gronie takowych 
nie zabrakło też chętnych prze-
znaczenia zarobionych krwawi-
cą pieniędzy, by pokryć koszty 
wyjazdów albo zakup strojów i 
obuwia, w czym dobry przykład 
dawał starszy brat pana Henry-
ka – Waldemar, prowadzący me-
blarski interes.

Nie zdążyli się obejrzeć, a zle-
ciało pierwszych pięć lat działal-

ności, po czym przyszły bardziej 
dorosłe jubileusze okraszone w 
arytmetycznym ciągu zerami. Z 
udziałem jakże wielu tych, którzy 
mimo zrobienia szkolnej matury 
w rudomińskiej „kuźni wiedzy” 
bynajmniej nie zechcieli rozsta-
wać się ze „Zgodą”, scaloną wiel-
kim talentem organizacyjnym i 
kierowniczym Henryka Kaspe-
rowicza w zgodną rodzinę. Którą 
obok będących w pierwotnym za-

myśle tancerzy po pewnym czasie 
uzupełnili też chórzyści.

Dopingując się do wspólnego 
wysiłku na próbach niczym spor-
towa drużyna na treningach, am-
bitnie wspinali się na artystyczne 
wyżyny perfekcją zwane, uboga-
cali repertuar. Który to repertuar, 
przesiąknięty dotąd na wskroś 
ludowością, zdecydowali „posta-
wić na głowie”, szykując w roku 
2008 program dla uczczenia ju-
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fot. Jerzy Karpowicz

NA SCENIE CHÓR „ZGODY”

OGNIŚCIE, SIARCZYŚCIE, CHOCIAŻ NIE NA LUDOWO, TAŃCZY „ZGODA”
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W tanecznej parze z… ćwierćwieczem
bileuszu własnego dwudziesto-
lecia. Kierownik Kasperowicz 
podjął się bowiem zrealizowa-
nia noszonego od dłuższego cza-
su jakże karkołomnego pomy-
słu: wystawienia na scenie opery 
rockowej, muzyczno-tanecznej 
wersji naszej narodowej epopei 
– mickiewiczowskiego „Pana Ta-
deusza”. Innymi słowy, zespół, 
który dotąd zapamiętale krze-
sał hołubce i intonował pieśni 
w oparciu o czerpany ze skarbca 
rodzimy folklor, musiał przystać 
na rytmy rocka czy rapu, jego 
kapela sięgnąć po instrumenty 
elektroniczne, a całości nadać 
współczesną oprawę świetlną z 
wykorzystaniem nawet projekcji 
laserowej. Powyższe sugerowało, 
iż ma to być widowisko napraw-
dę na sto fajerek.

I było! W stopniu tak impo-
nującym, że wszyscy, kto znalazł 
się na jubileuszowym show na 
widowni „Teatro arena” miał 
klaskaniem obrzękłe prawice i 
usta pełne słownego podziwu. 
Jak dla nowatorstwa, tak też dla 
„Zgody” w jej tradycyjnej postaci 
(czego dowiodła w drugiej części 
koncertu), bardziej niż dobitnie 
potwierdzając, że taniec – to jej 
żywioł, którego synonimem – 
warsztatowa maestria.

Po tym tak oszałamiającym 
sukcesie prowadzony przez nie-
zmordowanego Henryka Ka-
sperowicza zespół bynajmniej 
nie spoczął na laurach. Jego tra-
sa koncertowa wydłużyła się o 
dalsze tysiące kilometrów, na 
której liście w dotychczasowym 
dorobku znajdują się m. in. Gre-
cja, Czechy, Niemcy, Francja, 
Szwecja, Anglia, Irlandia, Wę-
gry, Hiszpania, Chorwacja, nie 
mówiąc już o Polsce, którą z wy-
stępami zjeździli naprawdę wte 
i wewte. Ciaśniej też się zrobiło 
w gablocie z trofeami, potwier-
dzającymi artystyczną renomę, 
którą oklaskiwano aż w 16 kra-
jach Starego Kontynentu. 

Koncert, jaki z okazji ćwierć-
wiecza istnienia zespołu 25 paź-
dziernika br. odbył się na scenie 
„Teatro arena”, nawiązywał 
właśnie do licznych wojaży ar-
tystycznych „Zgody”. Nic więc 
dziwnego, że jak żartował pro-
wadzący całość Wincuk, czy-
li Dominik Kuziniewicz, zapo-
wiadając popis zespolaków we 
flamenco, „cała Rudomina rap-
tem zhiszpaniała”. A poza tymi 
ognistymi rytmami z Andaluzji 
rodem, widzowie za sprawą tan-
cerzy mogli się wybrać do Sło-
wacji, na Białoruś, dać się ocza-
rować nie mniej dynamicznemu 
niż flamenco tańcowi Cyganów 
węgierskich. Ten barwny kalej-
doskop muzyczny koronowała 
wiązanka melodii opoczyńskich, 
podczas których nawet chór na 
dobre zawirował w tańcu.

W części drugiej koncertu, 
jak na jubilatów przystało, kie-
rownictwo, tancerze i śpiewacy 
„Zgody” zasiedli przy ustawio-
nych wzdłuż sceny stołach, by 
racząc się kawą i szampanem de-
lektować się popisem góralskiej 
folk-rockowej kapeli „Pieczar-
ki”, przybyłej aż z Żywiecczy-
zny, by uświetnić ćwierćwiecze 
przyjaciół. Zresztą, lista tych, z 
kim „Zgoda” jest na dobre zży-
ta, a śpieszących z artystyczny-
mi pozdrowieniami okazała się 
cokolwiek dłuższa, gdyż obok 
„Pieczarek” uczyniły to: wileń-
ski młodzieżowy zespół tanecz-
ny „Pynimėlis”, doskonale nam 
znana Kapela Wileńska, biało-
ruski zespół pop-folkowy „Lalki 
Corporation”.

Życzenia i gratulacje z pię-
ciolinii uzupełniło multum słow-
nych, składanych jak na żywo, 
tak też wyświetlanych na zawie-
szonym nad sceną telebimie. Te 
pierwsze padły m. in. z ust: eu-
roposła i prezesa AWPL Walde-
mara Tomaszewskiego, mer re-
jonu wileńskiego Marii Rekść, 
wicemera Wilna Jarosława Ka-
mińskiego, kierownika wydzia-
łu konsularnego Ambasady RP 
w Wilnie Stanisława Cygnarow-
skiego, prezesa ZPL Michała 
Mackiewicza, wicemarszałka Sej-
mu RL Jarosława Narkiewicza, 
prezes frakcji poselskiej AWPL 
w Sejmie RL Rity Tamašunienė, 
sygnatariusza Aktu Niepodległo-
ści Litwy Czesława Okińczyca, 
sekretarza Zarządu Krajowego 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” Krzysztofa Łachmańskie-
go, burmistrza miasta Opoczno 
Jana Wieruszewskiego, dyrekto-
ra Państwowego Zespołu Ludo-
wego Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
im. T. Sygietyńskiego Włodzi-
mierza Izbana, dyrektora Świa-
towych Festiwali Polonijnych 
Zespołów Folklorystycznych w 
Rzeszowie Mariusza Grudnia. 

Jeśli do powyższych osobi-
stości, które zechciały zabrać 
głos, dorzucić obecność na sali 
m. in. Dragana Denica z Serbii, 
organizatora festiwali na Bałka-
nach, Marka Pika z małżonką, 
reprezentujących zespół „Kra-
kus” z Belgii, Jolantę Adamczyk 
– dyrektor Lidzbarskiego Domu 
Kultury, niczym w lustrze przej-
rzy się krąg fanów artystyczne-
go kunsztu zespołu. A ma on 
być koniecznie uzupełniony o 
rzesze tych, którzy do ostatnie-
go miejsca wypełnili widownię, 
nie szczędząc braw swym pupi-
lom. I święcie wierząc, że „Zgo-
da” pozostanie na kolejne dzie-
sięciolecia w wielkiej zgodzie z 
folklorem, nie stroniąc wszak od 
nowatorstwa w jego interpreto-
waniu.

Henryk Mażul

Światem już od paru miesięcy 
rządzi jesień. Jest ona obecna nie 
tylko na kartkach kalendarza i za 
oknem, ale też w obchodzonych 
świętach, śpiewanych piosenkach 
i przysłowiach im towarzyszących. 
W Podbrodziu jesienne święto 
mieliśmy 25 października. W so-
botnie popołudnie śpieszyli tu ro-
dacy z całego rejonu święciańskie-
go. Właśnie tu, w Podbrodzkim 
Centrum Kultury, po raz pierwszy 
święto jesieni zorganizował Świę-
ciański Oddział Rejonowy Związ-
ku Polaków na Litwie.

Na gustownie udekorowanej 
scenie cieszyły widzów wirujące 
niczym w tańcu  różnobarwne li-
ście, a uroczy prowadzący – Anna 
Łastowska i Tomasz Szukiełowicz 
– witali dostojnych gości, wśród 
których był poseł na Sejm RL z ra-
mienia AWPL Zbigniew Jedziń-
ski, radni rejonu święciańskiego: 
Władysław Jedziński, Wacław 
Wiłkojć, Bronislovas Vilimas, 
starosta gminy sużańskiej Tade-
usz Alancewicz, komisarz poli-
cji rejonu święciańskiego Józef 
Kuźmicki, dyrektor Gimnazjum 
„Żejmiana” Katarzyna Maciuso-
wicz, prezesi kół ZPL: Maria Ze-
char, Danuta Hulewicz, Romual-
da Paszkiewicz, Maria Jedzińska 
i niżej podpisana, Alicja Pieślak.

Słowa powitania kierowali do 

zebranych rodaków poseł Zbi-
gniew Jedziński oraz prezes Świę-
ciańskiego Oddziału Rejonowego 
ZPL, radna Irena Bejnar. Roda-
ków witali też  Tadeusz Alance-
wicz i  Bronislovas Vilimas.

Program artystyczny rozpo-
częto uroczystym polonezem w 
wykonaniu uczniów z miejsco-
wego Gimnazjum „Żejmiana”. 
Przeplatane pięknymi strofami 
o jesieni, kolejno następowały po-
pisy zespołów i solistów, a pro-
wadzący podkreślili, iż  piosenka 
od zawsze łączyła ludzi, towarzy-
szyła rolnikom w ich pracy, była 
z ludźmi  na co dzień, pomagała 
przetrwać najtrudniejsze chwile.

Studentka Uniwersytetu Wi-
leńskiego, była uczennica miejsco-
wego gimnazjum,   Maja Babicz 
zachwyciła wszystkich swoimi 
piosenkami o życiu i przemijaniu.

Program artystyczny konty-
nuował występ zespołu „Jutrzen-
ka” z Niemenczyna (kierownik 
Leonarda Klukowska). Gromkie 
brawa zbierali uczniowie klas III 
i VII z Gimnazjum ,,Żejmiana”, 
których występ został przygoto-
wany pod kierownictwem Zyty 
Skłubowskiej. Wspaniały duet 
„Oliwia i Darek” zaprezentował 
piosenkę ,,Maryniu, buzi daj” 
(kierownik Zyta Najdenkowa).

Ale nie tylko młodzież popi-

Na jesienną nutę

sywała się tego jesiennego popo-
łudnia. Świetnie wypadły zespoły 
„Marzenie” z Nowych Święcian 
oraz ,,Magunianka” z Magun 
(kierownik Jelena Gryncewicz). 
Zaś zespół „Echo przeszłości” 
przeniósł widzów w dawne cza-
sy. Jak zawsze sympatycznie wy-
padł duet „Halina i Danuta”.

Radośnie witali widzowie 
zespół ,,Sużanianka” na czele z 
Margarytą Krzyżewską oraz do-
skonale znaną „Kapelę Święto-
jańską” z sympatyczną Emilią 
Żdanowicz. Kapela swą grą i śpie-
wem potrafiła porwać całą salę.

Prezes Oddziału Irena Bejnar 
dziękowała tym, kto przyczynił 
się do tego, by jesienne święto – 
barwne i radosne mogło się od-
być: Stowarzyszeniu „Wspólnota 
Polska”, Zarządowi Głównemu 
ZPL, gospodarzowi Antoniemu 
Jundzie, autorce scenariusza Ry-
cie Słobodzie, a także prezesom 
kół oraz wszystkim zespołom i so-
listom. I jak nakazuje dawny zwy-
czaj, zaprosiła wszystkich do czę-
stowania się jesiennymi daniami.

Święto jesieni wspaniale się 
udało, wszyscy byli zadowoleni i 
nikomu się nie  śpieszyło opusz-
czać gościnnego Centrum Kultu-
ry, w którym szalała dyskoteka.

Alicja Pieślak

fot. archiwum
fot. archiwum

„MAGUNIANKA” NA PODBRODZKIEJ SCENIE

DUET „OLIWIA I DAREK” PODBIŁ SERCA PUBLICZNOŚCI
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy 

członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, a 
także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na 
łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, 
kondolencje, bądź inne informacje. Życzenia czy wy-
razy współczucia członkom Związku bez opłaty mogą 
też dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby 
prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: na-
szagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

25 października w miastecz-
ku Bejsagoła na Żmudzi odby-
ły się uroczystości poświęcone 
135. rocznicy urodzin ostatnie-
go właściciela Bejsagoły, nadzwy-
czajnego człowieka, przedstawi-
ciela słynnego polskiego rodu 
Komarów – Władysława Koma-
ra (1879-1941), syna marszał-
ka powiatu poniewieskiego Wła-
dysława Komara (1810-1896) i 
Róży z książąt Woronieckich – 
Komarowej (1885-1962).

W miejscowym kościele, po 
uroczystym wniesieniu flagi ro-
dowej Komarów, Mszę św. odpra-
wił JE biskup szawelski Eugeni-
jus Bartulis. Został też odsłonięty 
pomnik poświęcony zasłużone-
mu dla miasteczka Bejsagoła ro-
dowi. 

Na uczestników uroczysto-
ści czekało zwiedzanie pałacu 
– obecnie mieści się tu Insty-
tut Zootechniki, konferencja i 
koncert polskiego zespołu „Issa” 
(kier. Walentyna Wansewicz) 
oraz chóru „Saluto” z Kow-
na (kier. Ramutė Štreimikytė). 
Szczególnie ciepło o osobowo-

ści i życiu Władysława Komara 
opowiedzieli zebranym Violeta 
Bakutienė z Kowna i wnuk W. 
Komara – Władysław Sobański 
z Polski. Zapoznali oni słucha-
czy ze zmiennymi kolejami losu 
rodu Komarów, opierając się na 
autentycznych opowiadaniach, 
wywiadach ze służącymi dworu, 
wpisach w księgach kościelnych 
parafii. Na podstawie skrupu-
latnie zbieranych, wręcz wy-
szperanych materiałów doku-
mentalnych utkali opowieść ze 
wspomnień wielu, wielu ludzi…

Władysław Komar był słyn-
nym eseistą, agronomem i 
ekonomistą. Głoszone w jego 
pracach zasady poszanowania re-
ligii, oparte na nich słowa i myśli 
były gwiazdą przewodnią i przy-
czyną sukcesu jego prac, szacun-
ku do niego ludzi. W oparciu o 
wiarę głosił sprawiedliwość: nie 
surową i zimną, ale delikatną i 
miękką, promieniującą miłością 
i dobrocią. Potwierdzają to hi-
storie losów miejscowych ludzi, 
można też to odczuć podczas wi-
zyty w pałacu...

Pamięci sławnego rodu

Zagadkowa aura pałacu, pa-
nująca tu atmosfera wzbudza 
ogromną ciekawość, rodzi chęć 
znalezienia odpowiedzi na py-
tanie, jakim był człowiek, który 
tu mieszkał, spacerował po ścież-
kach parku, organizował życie w 
uroczym miasteczku Bejsagoła, 
założył tu, na swej ziemi, w 1908 
roku pierwszą na Litwie rolniczą 
naukową stację doświadczalną, 
prowadził ogromną gospodarkę. 
Był on gotów służyć Litwie, ale 
pochłonęły go bezkresne prze-
strzenie Syberii...

Dla potomnych ważnym jest 
zachować chociażby okruchy 
przeszłości, ocalić od zapomnie-
nia dawne dzieje miasteczka i 
spojrzeć na nie przez pryzmat 
dnia dzisiejszego. Poznawanie 
dawnych dziejów, ludzi pozwa-
la nam jak gdyby sięgnąć w głąb, 
dotrzeć do fundamentów na-
szego istnienia na tej troskliwie 
pielęgnowanej i bronionej przez 
przodków ziemi. Dodaje nam sił 
i wiary w przyszłość. Taka jest 
rola pamięci...

Wędziagolski Oddział Związku Polaków na Litwie  
serdecznie zaprasza na obchody 96. rocznicy  

odzyskania Niepodległości przez Polskę!      
                    
9 listopada (niedziela) 
9.00 –  Msza święta po polsku w kościele pw.  Świętej Trójcy w Wędziagole;
13.00 – na cmentarzu wędziagolskim zapalenie zniczy na grobach znanych 
Rodaków. 200. rocznica  urodzin Aleksandra Chmielewskiego, uczestnika 
Powstania Styczniowego
14.00 – „Gołąb pokoju” Włodzimierza Zujewa. Teatr im. J. I. Kraszewskie-
go w Żytomierzu (Ukraina), wyk. Mikołaj Murzanowski, reż. Mikołaj Wor-
fołomiejew.
Świętowanie w bibliotece polskiej w Wędziagole (ul. Kėdainių 26)  

Podzielamy ból i smutek  
wyrażając głębokie współczucie  

rodzinie  
Państwa Jundów z powodu śmierci  

Diany
– synowej, żony i mamy

Święciański Oddział Rejonowy ZPL  
i AWPL

Podzielamy ból  
i wyrażamy szczere współczucie 

Irenie LITWINOWICZ 
– kierowniczce  

Polskiego Teatru w Wilnie  
z powodu śmierci 

Ojca
Wileński Oddział Miejski ZPL
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BISKUP SZAWELSKI EUGENIJUS BARTULIS ZA CHWILĘ WYŚWIĘCI POMNIK KU CZCI RODU KOMARÓW

Z okazji Dnia Urodzin Szanownej Pani 
Danisławie WEIKSZO życzymy tego, co 
chciałby mieć każdy, czego każdy by 
Pani zazdrościł, czego najwięcej Pani 
pragnie oraz tego, czego nawet nie wie-
my, że pragniemy.

Członkowie koła ZPL w Turmontach oraz 
Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu 50. Uro-
dzin Janowi DENIUSZOWI – prezesowi 
koła „Ardena” – wiązankę serdecznych 
życzeń: zdrowia, pogody ducha, nie-
ustającej aktywności, realizacji planów 
i spełnienia marzeń oraz opieki Tej, co w 
Ostrej świeci Bramie

składa Wileński Oddział Miejski ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu 65. Urodzin 
Annie SADOWSKIEJ najserdeczniejsze ży-
czenia: trudno myśli ubrać w słowa, 
oddać piórem życzeń kwiaty, wyrzec 
to, co serce chowa. Powiemy krótko: żyj 
100 lat!

składa koło ZPL w Nowych Święcianach 

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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Tradycją naszej szkoły jest 
odwiedzanie – w ostatnim 
roku nauczania początkowego 
– miejsc, związanych z dzieciń-
stwem Adama Mickiewicza. W 
tym roku szkolnym postanowi-
liśmy wraz z czwartoklasistami 
zrealizować projekt pt. „Śladami 
Wieszcza”. Realizowany przez 
nas projekt obejmuje kilka eta-
pów: wyprawę do Nowogródka, 
zwiedzanie Uniwersytetu Wi-
leńskiego oraz działającego przy 
nim Muzeum Wieszcza Adama. 
W wileńskim muzeum bardzo 
ciepło nas witali jego pracow-
nicy na czele z dyrektorem Ri-
mantasem Šalną. Najwięcej wy-
siłku wymagało zorganizowanie 
wyjazdu na Białoruś (klasy 4a i 
4b wyruszyły tam w paździer-
niku, zaś 4c planuje podróż 
na wiosnę). Wielce przydatna 
okazała się tu pomoc rodziców 
naszych uczniów. Szczególnie 
chcemy podziękować pani Ire-
nie Czerniawskiej, która niejed-
nokrotnie jeździła do konsulatu 
Białorusi i pomagała załatwiać 
formalności związane z wyjaz-
dem i otrzymaniem wizy.

Mając za sobą trudności or-
ganizacyjne i wczesny wyjazd z 
Wilna, po sprawnym przekro-
czeniu granicy dzielącej Litwę 
i Białoruś, zatrzymaliśmy się w 
Bieniakoniach, by odwiedzić 
grób Maryli Wereszczakówny, 
która jest pochowana przy ko-
ściele pw. Jana Chrzciciela. 

Podążając w stronę Nowo-
gródka, przez okna autoka-
ru oglądaliśmy lidzki zamek. 
Jest pięknie odrestaurowany. 
Uczniów wielce zainteresował 
fakt, że zamek ten został zbudo-
wany przez księcia Giedymina, 
założyciela Wilna.

Na szlaku naszej podróży 
znalazł się również inny in-
teresujący obiekt – huta szkła 
„Niemen” w Brzozówce. Zo-

stała ona założona w końcu 
XIX wieku, a w okresie mię-
dzywojnia, gdy te tereny na-
leżały do Rzeczypospolitej, jej 
szklane i kryształowe wyroby 
wędrowały na cały świat. W 
hucie bardzo życzliwie wita-
ła nas pani Tamara, która była 
naszym przewodnikiem. Dzie-
ci oglądały piece i tworzone z 
rozżarzonych kulek przedmio-
ty, widziały, jak się je szlifuje i 
pozłaca. W firmowym sklepie 
mogły też obejrzeć lub kupić 
piękne rzeczy tu wyproduko-
wane. Podczas opłacania ra-
chunków trudność sprawiała 
duża liczba zer w cenie, ale, 
jak się okazało po przelicze-
niu tych kwot na lity, były one 
całkiem dostępne.

W Muzeum Adama Mickie-
wicza w Nowogródku spotykał 
nas osobiście pan dyrektor. Prze-
wodniczka piękną polszczyzną 
opowiedziała nam o historii mu-
zeum oraz kolejach losu rodziny 
państwa Mickiewiczów. Podczas 
zwiedzania dworku byliśmy za-
chwyceni serdecznością pracow-
ników oraz bogatym  wyposaże-
niem placówki.

Po posiłku w kawiarni 
„Rzym”, z nowymi siłami ru-
szyliśmy na dalsze zwiedzanie 
miasta. Obejrzeliśmy pomnik 
Wieszcza ustawiony na wyso-
kim postumencie. Następnie 
ostrożnie, idąc gęsiego wspięli-
śmy się na szczyt Kopca Adama 
Mickiewicza, skąd oglądaliśmy 
piękną panoramę, zabarwioną 
jesiennymi kolorami.

Kolejnym obiektem nasze-
go zwiedzania była Góra Zam-
kowa. Uczniowie podziwia-
li potężne ruiny i byli przejęci 
tym,  że mały Adam z kolegami 
też biegał po tej górze. Po zej-
ściu z Góry Zamkowej poszli-
śmy do Fary, gdzie małego Ada-
sia ochrzczono w lutym 1799 r. 

Niestety, kościół był zamknięty, 
więc obejrzeliśmy go jedynie na 
zewnątrz, przeczytaliśmy napis 
na tablicy, który głosił, iż tu od-
był się ślub króla Władysława Ja-
giełły z Sońką Holszańską, przy-
pomnieliśmy też o tragicznym 
wydarzeniu z lat II wojny świa-
towej: zamordowaniu przez hi-
tlerowców w 1943 roku 11 sióstr 
nazaretanek.

Z Nowogródka szlak naszej 
wycieczki prowadził nad Świ-
teź. Mogliśmy się przekonać, że 
znane nam strofy wiersza o tym 
jeziorze wiernie oddają obraz, 
który zobaczyliśmy. Dzieci miały 
okazję pobiegać po piaszczystej 
plaży, jak też przeczytać słowa 
z ballady „Świtezianka” wyryte 
na dwóch dużych kamieniach.

W drodze powrotnej stwier-
dziliśmy, że dzień minął bardzo 
szybko, ale zobaczyliśmy wie-
le i pomyślnie zrealizowaliśmy 
program tej wycieczki. O tym 
świadczą  wrażenia dzieci, któ-
rymi chętnie się dzieliły po po-
wrocie do Wilna. 

Albina Drzewiecka,  
Waleria Skirtun,
wychowawczynie 

czwartoklasistów 

W Nowogródku, w Muzeum 
Adama Mickiewicza bardzo za-
ciekawiło mnie opowiadanie 
pani przewodnik oraz przedmio-
ty sprzed tylu lat! A kiedy słu-
chałem wierszy i muzyki – byłem 
bardzo wzruszony.

W drodze na Kopiec Adama  
Mickiewicza myślałem o wielkości 
poety, bo tę ziemię z całej Europy 
przywozili ludzie, którym Mickie-
wicz był drogi, a ludzi tych były 
chyba tysiące. 

Ewald Puchalski,  
klasa 4b

Wycieczka była wspaniała i 
wiele ciekawego dowiedzieliśmy 
się o Adamie Mickiewiczu. Jed-
nak huta szkła „Niemen” w Brzo-
zówce wywarła na mnie najwięk-
sze wrażenie! Nie mogłam sobie 
wręcz wyobrazić, że szklaneczki, 
karafki, puchary powstają w tak 
dziwny sposób. Patrzyłam na pra-
cę tych ludzi i dziwiłam się ich 
cierpliwości. 

Dominika Kotenkowa, 
klasa 4b

Pomnik Adama Mickiewicza 
w Nowogródku jest bardzo ro-
mantyczny i inny niż pomnik w 
Wilnie. Ze szczytu Kopca Ada-
ma Mickiewicza ukazało się 
nam w jesiennej mgle, położone 
na wzgórzach miasteczko: białe 
mury kościoła, gdzie poeta został 
ochrzczony, ruiny zamku, malut-
kie domki.

Jestem bardzo zadowolony, że 
tak dużo zobaczyłem i dowiedzia-
łem się.

Łukasz Augustauskas, 
klasa 4b

Po przekroczeniu litewsko-
-białoruskiej granicy zatrzyma-
liśmy się w Bieniakoniach przy 
grobie Maryli, później hrabiny 
Puttkamerowej, która była uko-
chaną i muzą Adama Mickiewi-
cza. Następny przystanek był 
w Brzozówce. Tam zwiedzali-
śmy hutę szkła „Niemen”. Z za-
chwytem patrzyłam, jak powsta-
je szkło i jakie rzeczy można z 
niego zrobić! Aby wyroby mia-
ły super dźwięk, do roztopionej 
szklanej masy dodaje się ołów 
lub srebro. Następnie był No-
wogródek, a w nim Muzeum A. 
Mickiewicza. Obiad jedliśmy w 
kawiarni „Rzym”. Byliśmy też 
nad jeziorem Świteź, o którym 
w swych wierszach pisał poeta. 
Czytaliśmy jego słowa na ka-
mieniu: „Jakiż to chłopiec pięk-
ny i młody? Jaka to obok dzie-
wica?..”.

Gabriela Skurnowicz,  
klasa 4b

W drodze do Nowogródka 
zwiedziliśmy hutę szkła w Brzo-
zówce. Serce huty – to wielki piec. 
A w nim z ognistych kulek ludzie 
wyczarowują piękne wyroby. Ku-
piłem mamie w prezencie szkla-
ne serce.

Edgar Skurnowicz,   
klasa 4b

W czasie wycieczki w No-
wogródku dowiedziałam się 
wiele ciekawych rzeczy o A. 
Mickiewiczu. Jednak wzruszy-
łam się najbardziej, gdy pani 
opowiadała o zamordowanych 
w okresie drugiej wojny świa-
towej zakonnicach, które do-
browolnie oddały swe życie za 
innych ludzi.
Małgorzata  Romanowska, 

klasa 4b

Śladami Wieszcza Adama Najwspanialej dla mnie było 
nad Świtezią! Mogliśmy posłu-
chać pięknej legendy o tym, że 
na miejscu jeziora było miasto, 
które zostało otoczone przez 
wrogów i wtedy na prośbę ko-
biet woda zalała miasto, by wróg 
nie mógł go zniszczyć. Widocz-
nie Mickiewiczowi też spodobała 
się ta legenda, bo napisał wiersz 
i o jeziorze Świteź, i o świte-
ziankach.

Nad brzegiem są dwa duże 
głazy, na których po polsku i po 
białorusku są napisane słowa 
wiersza A. Mickiewicza.

Łukasz  Rakowski,  
klasa 4b

Wiem, że utwór ,,Grażyna” 
Adam Mickiewicz  redagował  w 
Wilnie, w mieszkaniu przy zaułku 
Bernardyńskim. Pan dyrektor opo-
wiadał, że imię ,,Grażyna” wy-
myślił A. Mickiewicz, łącząc po-
czątek wyrazu  ,,graži” i koniec 
,,Karina”.

Gabriela Dawidowicz,  
klasa 4a

Muszę przyznać, że  tym wcze-
snym porankiem byłam niewyspa-
na, ale humor mi dopisywał,  po-
nieważ takie wycieczki zdarzają 
się niecodziennie. W muzeum ku-
piłam pamiątkę, z której się bar-
dzo cieszę.                                  

Stela Małyszko,  
klasa 4a

Po raz pierwszy byłam w No-
wogródku. Na długo zapamiętam 
to miasteczko, ponieważ ono przy-
witało nas bardzo tajemniczo. Pa-
nowała rześka pogoda, było dosyć 
cicho, a wszystko otulała gęsta, 
biała mgła.

Bardzo mi się spodobało rów-
nież w hucie szkła.                             

Kamila Makowska,  
klasa 4a

Sporo pamiątek po Adamie 
Mickiewiczu jest w naszym mie-
ście. Przecież tutaj studiował, 
rozpoczął pisanie ballad i wier-
szy, tutaj też, w klasztorze ba-
zyliańskim, został uwięziony. 
Otaczali go w Wilnie wspaniali 
przyjaciele, do których tęsknił 
kiedy pracował w Kownie. Wła-
dze carskie pozbawiły go moż-
liwości dłużej pozostać w na-
szym mieście. Opuścił Wilno na 
zawsze i rozpoczął tułaczkę po 
Rosji, Krymie i Europie Zachod-
niej. Zawsze tęsknił do swej Oj-
czyzny.

Ireneusz Bezruczkinas-
-Nadtoczy, klasa 4a

Po raz pierwszy miałem moż-
liwość oglądać ręczną pracę, któ-
rą przeważnie wykonywały ko-
biety, a było to w hucie szkła, w 
Brzozówce. Bardzo mi się spodo-
bało wspinać na 15-metrowy Ko-
piec Adama Mickiewicza. Szliśmy 
wszyscy jeden za drugim wąziutką 
dróżką i rozglądaliśmy się, podzi-
wiając widoki.                                                                

Arnold Rakowski,  
klasa 4a
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CZWARTOKLASIŚCI Z SYROKOMLÓWKI PRZY POMNIKU WIESZCZA W NOWOGRÓDKU
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