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Litwo! Ojczyzno maja! Ty jesteś jak zdrowie,  

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,  

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie  

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie"  

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy  

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy  

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!  

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem,  

(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę  

Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę  

I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu  

Iść za wrócone życie podziękować Bogu),  

Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.  

Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną  

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,  

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;  

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,  

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;  

Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,  

Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,  

A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą  

Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. 



Któż z nas nie zna Inwokacji, rozpoczynającej epopeję narodową Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie? 

Wieszcz, Adam Mickiewicz, zwraca się do ziemi ojczystej oraz Matki Boskiej z prośbą o cud powrotu do 

Ojczyzny. Dla większości Kresowian i ich potomnych, utwór jest tak ważny, jak modlitwa. Utożsamiają go 

bowiem z patriotyzmem i miłością do ziemi, z której się wywodzą. Zdarza się, iż wspomnienia swe kierują do 

czasów dziadów i pradziadów, do krainy o zjawiskowej przyrodzie i niezwykle ciepłym klimacie 

międzyludzkim. I nie dziwota, bo jakże nie cieszyć się wartościami, wyrosłymi na wielowiekowej tradycji, 

pieczołowicie chronionymi i przekazywanymi z pokolenia na pokolenie? Jakże nie podzielać zachwytów 

Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej, czy Mieczysława Karłowicza? Myślę, że warto się udać w dalszą 

część sentymentalnej podróży po Kresach, zapoczątkowanej w 69 numerze Kresowych Stanic. Dziś zaproszę 

wszystkich chętnych do Zalesia, Wiszniewa, Grodna, Brasławia, Krzemieńca, Nowogródka, w których kultura 

– muzyka, teatr, literatura, poezja i inne dziedziny artyzmu, stanową ostoję polskości. Nie od wczoraj bowiem 

wiadomo, że sztuka jednoczy serca i pozwala przetrwać najtrudniejsze doświadczenia.   

 Wszyscy wiemy, że Wilno i Lwów to dwa największe kresowe miasta słynące z kultury, licznych 

teatrów, filharmonii i sal koncertowych. Jest więc w czym wybierać. A co mają do zaoferowania miejscowości 

mniejsze lub zupełnie niewielkie? Okazuje się, bardzo wiele! Dla wspomnianych wyżej wielkomiejskich 

instytucji świetną alternatywę stanowią salony. Nie zawsze lustrzano – marmurowe w pałacach, jak np. w 

Podhorcach, Napadówce, Radziwiłłmontach, Nieświeżu, czy Sołach. Częściej w drewnianych dworkach 

szlacheckich, a najczęściej – zwykłe w miejskich willach lub mieszkaniach. 
 

 
 Mereczowszczyzna, gubernia grodzieńska. Pałac hr. 

Pusłowskich i dom, w którym przyszedł na świat Tadeusz 

Kościuszko. 

Skoro o salonie mowa, z tej okazji pozwolę sobie 

przybliżyć jego znaczenie. Choć pierwotnie słowo 

salon (z j. francuskiego salą) oznacza czasową 

wystawę, przedstawiającą dorobek artystów, 

organizowaną cyklicznie przez różne instytucje, to na 

przestrzeni wieków zmienia się znaczenie wyrazu. 

        Pierwszy salon artystyczny powstaje w Paryżu 

za panowania Ludwika XIV w 1667 roku, w Salon 

Carré w Luwrze. Formuła przyjmuje się tak szybko, 

że już po kilku latach wiedzie on dominującą rolę w 

życiu artystycznym Europy zachodniej do końca XIX 

wieku, zaś w Polsce i na Kresach – aż do wybuchu II 

wojny światowej. 

    

Na początku salon posiada monopol w zakresie wystawiania dzieł, więc prezentuje sztukę oficjalną, 

akademicką, zazwyczaj nie dopuszczając dzieł nowatorskich i niezgodnych z obowiązującą doktryną. A to 

przyczynia się do powstawania wielu innych niezależnych instytucji, jak również tematycznego zróżnicowania 

salonów, od muzycznego, poprzez poetycko - literacki, do naukowego. I znów sprawdza się stare polskie 

porzekadło - potrzeba matką wynalazku!  

 Palma pierwszeństwa w kwestii najwytworniejszych salonów sztuki przypada księciu Michałowi 

Kleofasowi Ogińskiemu – kompozytorowi, politykowi, posłowi na sejm polski w Hadze i Londynie, 

organizatorowi oddziałów wojskowych w czasie insurekcji kościuszkowskiej. W Zalesiu, w powiecie 

oszmiańskim, stoi zespół pałacowy z przepięknym ogrodem botanicznym, obfitującym w rzadkie okazy roślin, 

które można podziwiać z licznych altan i altanek. Gdy ktoś zechce się skryć – uda się do oranżerii, by pomodlić 

– do kapliczki, aby rozweselić – do zwierzyńca, po nieco mocniejszą rozrywkę  - na strzelnicę. A dotrze do nich 

wzdłuż dwóch rzeczek – Bobrynki i Rudziczy.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_XIV
http://pl.wikipedia.org/wiki/1667
http://pl.wikipedia.org/wiki/Luwr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monopol
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akademizm


 
                 Zespół pałacowy w Zalesiu – powiat oszmiański 

Nawet łąki, przylegające do parku, 

upiększają kwiaty, klomby, kobierce, 

sztuczne wysepki, jak również drewniane 

mostki misternej konstrukcji. 

Klasycystyczny obiekt jest dziełem 

przodka Michała Ogińskiego, Franciszka 

Ksawerego, ale i owocem wytężonej pracy 

samego kompozytora. Miejsce to szybko 

zyskuje na popularności, stając się 

kulturalnym centrum okolicy. 
 

 

Tu wybrzmiewają dźwięki muzyki polskiej i europejskiej, na równi z utworami skomponowanymi przez 

Michała Ogińskiego, jak choćby najsłynniejszy ze wszystkich polonezów polskich – Pożegnanie Ojczyzny. 

Michał Ogiński często daje wyraz uwielbienia dla twórczości Bacha, Haydna i Mozarta. Sam zaś należy do 

reprezentantów okresu sentymentalizmu, uprawiającym taneczne miniatury fortepianowe i wytyczającym ich 

drogę rozwojową. Główną pozycję w dorobku Ogińskiego stanowią polonezy, obok nich także mazurki, walce, 

menuety, marsze i pieśni. Z racji tej, iż niektóre utwory odznaczają się nieskomplikowaną fakturą, prostymi 

środkami techniki pianistycznej, stają się popularnym repertuarem muzykowania domowego i amatorskiego nie 

tylko na Kresach, ale i w całej Polsce. Koncerty salonowe w pałacu Ogińskiego cieszą się więc szeroką renomą 

i z roku na rok przyciągają coraz tłumniejszą publiczność. Poza nimi, książę Ogiński organizuje również 

teatralne przedstawienia, z racji ścisłego związku ze środowiskiem inteligenckim i kulturalnym Wilna.  Sam 

zresztą jest autorem jednoaktowej opery - Zélis et Valcour ou Bonaparte au Caïre.  

 

                              
                    Książę Michał Kleofas Ogiński                                                                                    Mieczysław Karłowicz 
   

Do wybitnych polskich kompozytorów,  których korzenie wywodzą się z Kresów Wschodnich, zalicza się 

Mieczysława Karłowicza. Dom rodzinny tego twórcy, w Wiszniewie w powiecie lidzkim, należy do tych, w 

których koncerty salonowe mają charakter regularny. Wszyscy domownicy grają na jakimś instrumencie, a 



przynajmniej śpiewają, czytają poezję lub literaturę piękną, malują albo oddają się naukom. W swych listach 

Helena Romer-Ochenkowska – kuzynka Mieczysław tak podaje:  

„…Najdziwniejsze światy – to była na górze biblioteka wuja: wchodziło się bardzo rzadko, ze specjalnym 

pozwoleniem i ze świętą trwogą. Książki do sufitu, biurka, papiery, teki – tam rankami przebywał wuj (Jan 

Karłowicz, ojciec Mieczysława) i wiadomo było, że pod żadnym pozorem nie wolno mu było przeszkadzać. Tak, 

jak w Karolinowie, u nas, nie wolno było przerywać ojcu memu, gdy malował. Przywykliśmy w naszej rodzinie 

od dziecka do szacunku dla pracy twórczej, naukowej i artystycznej, a pragnienie rozwijania w sobie 

wrodzonych talentów czy choćby zdolności było ogólnie przyjętą zasadą.  

 Ileż obrazów podniecających wyobraźnię przesunęło się przez naszą wrażliwość! Wieczorami… wielka 

ciemnawa sala, skupieni na długiej czeczotkowej kanapie słuchamy: wuj gra na wiolonczeli… (Jan Karłowicz). 

Tęskne płyną tony, coś płacze i skarży się w przestrzeni, tęskno się robi, tęskno, aż serce z małych piersi 

wyciąga daleko… A teraz siostry śpiewają duety. Ciocia i mama: contralto głębokie, dramatyczne, potężne i 

srebrny sopran jak wysoki ton skrzypiec, a potem grają na cztery ręce i ich śliczne, rasowe profile pochylają się 

nad klawiaturą… Mój ojciec maluje ich portrety, wesołe karykatury, układa ze szwagrem projekty tak dalekie 

od zwykłych ziemiańskich: zbierania materiału etnograficznego, rysowania zabytków folkloru i architektury…”.  

 Muzyką i poezją oddycha cała rodzina Karłowiczów. Ich dom promienieje na całą okolicę, co 

potwierdzają dalsze  wspomnieniach Heleny Romer-Ochenkowskiej. 

„…Spędzaliśmy dżdżyste dni albo pogodne wieczory na muzykowaniu, a czasami noce księżycowe szliśmy nad 

rzekę, na łąki. W cieniu olch Mieczysław grał „Taniec elfów” albo przystosowany „Erlkönig”, a my, kuzynki, 

tańczyłyśmy w woalach białych wśród promieni księżyca i mgły… Bardzo to było ładne. Wtedy też mówiliśmy 

dużo o operze polskiej. Ja mu wmawiałam, że koniecznie musi ją napisać do „Warszawianki” Wyspiańskiego. 

Układaliśmy wagnerowskim sposobem motywy-warianty pieśni patriotycznych, splatane z motywem miłości 

Marii; motyw Chłopickiego był groźny i dysonansowy; potem w taki sposób przesłuchałam „Bolesława 

Śmiałego” Wyspiańskiego i śpiewały mi: motyw króla przeplatany motywem biskupa, a potem szła trumna 

akordami. Bardzo lubiliśmy taką zabawę przy fortepianie, układanie czegoś z opery, poematu symfonicznego na 

tle „Grażyny”, Marii. Mieczysław wygrywał improwizacje, ja nuciłam i spieraliśmy się, jak to lub owo 

ujmować: ja po literacku, bo miałam od bardzo wczesnej młodości te zainteresowania, a on muzycznie. I roiło 

się, roiło…”. 

 Posiadłość Karłowiczów w Wiszniewie zawsze jest pełna gości i nie przez koligacje rodzinne matki 

Mieczysława, spokrewnionej z Radziwiłłami, lecz przez ciepło, udzielające się każdemu przekraczającemu próg 

tego domostwa. Oboje rodzice Mieczysława bowiem są wolni od wszelkich snobizmów i wielkopańskich 

zapędów. Pewnie dlatego tak chętnie tu wpada, między innymi, Eliza Orzeszkowa.  
 

                                  
                    Dom Karłowiczów – Wiszniewo                                                                                   Dom Elizy Orzeszkowej 
 

Eliza Orzeszkowa mieszka całkiem niedaleko - w Grodnie. Jej dom w latach 1863 –1910 stanowi centrum 

polskiego życia intelektualnego. I to nie gdzie indziej, a w salonie pisarki recytuje się wielkich romantyków, 



czyta fragmenty powieści ku pokrzepieniu serc, śpiewa pieśni Chopina i Moniuszki. A jeśli spojrzy się na 

sprawę z poziomu niebezpieczeństwa, na jakie się naraża pisarka, z tym większym szacunkiem pochyla się 

głowę w podziękowaniu. Po upadku powstania styczniowego i drastycznej rusyfikacji, w Grodnie i całej 

guberni grodzieńskiej, zabrania się wystawiania czegokolwiek po polsku! Sytuacja ta trwa do roku 1905. Przez 

prawie czterdzieści lat, od 1864 roku, pada wiele instytucji kulturalnych, jak choćby Teatr Publiczny, założony 

w 1784 na Horodnicy, wcześniejszym przedmieściu Grodna, przez Stanisława Augusta Poniatowskiego.  
 

 
                             Teatr Stary w Grodnie 

Ten okazały gmach wieje pustką - zaprzestaje 

działalności i tym samym osiemdziesiąt lat 

nieprzerwalnej pracy zawodowej odchodzi w 

otchłanie niebytu, aczkolwiek sam proces rugowania 

polszczyzny ze sceny daje się odczuć już znacznie 

wcześniej. Od 1828r. każda sztuka, opera, dramat 

podlegają kontroli oraz cenzurze III Oddziału 

Kancelarii carskiej w Sankt Petersburgu. Dlatego 

właśnie Polacy postanawiają organizować 

potajemnie w domach mieszczańskich spotkania 

teatralne, muzyczne i literackie. Sytuacja zmienia 

się nieco dopiero po roku 1914. 
 

Wtedy wówczas powstaje Kino-Teatr Eden, którego nazwa za czasów II Rzeczypospolitej ulega zmianie na 

Polonię, a potem Pan. Prócz filmów polskich wyświetlane są jeszcze amerykańskie i zachodnioeuropejskie, 

rzadziej rosyjskie.  
 

                                        
           Kino -Teatr w Grodnie                                                                                       Kelnerki w jednej z restauracji Grodna 
 

Życie kulturalne Grodna nabiera rozpędu i rozkwita w parkach zdrojowych. Z muszli koncertowych dobiega 

uszu szerokiego audytorium twórczość dotychczas zakazanych mistrzów.  Kawiarnie, restauracje, a nawet 

ogródki letnie tętnią muzyką. O wszystkim, co się dzieje w kulturze, nauce, polityce i wszędzie indziej, można 



się dowiedzieć nawet od rozśpiewanych dorożkarzy. Kto, jak kto, ale to właśnie oni są najlepiej obeznani w 

bieżących nowinkach miasta i okolic. 
 

               

                       Dorożka - ul. Zamkowa w Grodnie – 1915r.                                           Dorożkarz - ul. Brygidzka w Grodnie – 1915r. 
 

Czas na inny przystanek naszej wycieczki – Brasław. Zatrzymajmy się w posiadłości państwa Narbuttów. 

Rodzina Ostyk-Narbutt bowiem od pokoleń należy do zasłużonych na polu kultury, sztuki i nauki. Teodor Ostk-

Narbutt, inżynier i archeolog, jest autorem  między innymi 9 tomów Dziejów starożytnych narodu litewskiego. 

Rodzinny majątek na Grodzieńszczyźnie stanowi jego małą ojczyzną, a zarazem ostoję polskości. Wszystkie 

tradycje patriotyczne, naukowe i kulturalne podtrzymają następne pokolenia.  
 

  
Stanisław Ostyk-Narbutt w amatorskim 

przedstawieniu teatralnym, 

Brasław, lata 20 XX wieku 

Drugi sławny członek familii, Stanisław Ostyk-Narbutt, lekarz 

oraz aktywny propagator polskiej sztuki, może być dumny z 

powodu założonego przez siebie szpitala powiatowego w 

Brasławiu, jak i faktu, że jego dom oraz placówka lecznicza 

upowszechniają sztukę polską i europejską. Do dobrego tonu 

bowiem należy przyjmowanie artystów polskich i 

zagranicznych, a przede wszystkim rozsławianie ich 

twórczości.  

„Był nie tylko lekarzem, ale i społecznikiem, pułkownikiem 

ochotniczej straży pożarnej, którą współtworzył, redaktorem pisma 

satyrycznego Duch Brasławca, poetą, aktorem w przedstawieniach 

amatorskich. Był wszędzie tam, gdzie można było podnieść jego 

ukochany Brasław na wyższy poziom medyczny, społeczny i 

kulturalny…” tak o Stanisławie Ostyk - Narbutcie opowiada 

wnuczka, Janina Gellert, spadkobierczyni tradycji rodzinnych, a 

w czasie II wojny światowej uczestniczka Powstania 

Warszawskiego,  łączniczka KG V oddziału ZWZ AK, Dama  

Orderu Wojennego Virtuti Militari.  Bez względu na swój 

sędziwy wiek p. Janina Gellert nadal działa społecznie pro 

publico bono, jako przewodnicząca Rady Fundacji Solidarność 

- Wschód. Jej sylwetka zostanie przybliżona w odrębnym 

artykule w jednym z następnych numerów Kresowych Stanic. 

 

 Z Brasławia przenieśmy się do innego, wyjątkowego miejsca na Kresach – Krzemieńca, naukowej i 

kulturalnej stolicy Wołynia. Stąd pochodzą Paweł Giżycki– malarz i architekt barokowy, Juliusz Słowacki – 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Gi%C5%BCycki_(jezuita)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki


dramaturg, epistolograf i poeta, Jerzy Litwiniuk – poeta i tłumacz, Józef Korzeniowski – dramatopisarz i 

powieściopisarz, a także wiele innych osobistości. Dzięki Liceum Krzemienieckiemu, utworzonemu przez 

Tadeusza Czackiego i Hugona Kołłątaja, Krzemieniec szybko staje się ośrodkiem życia umysłowego i ostoją 

polskości, a samo miasto rozkwita, pretendując do miana wołyńskich Aten, w których sztukę darzy się wielką 

estymą. W okresie międzywojennym ciągną tu artyści wabieni pięknem krajobrazu i krzemienieckimi 

zabytkami. Waldemar Ławecki w czasopiśmie historycznym Mówią Wieki pisze, że przed wojną: "…Ciche 

górskie miasteczko Krzemieniec zwano klejnotem, miastem malarzy wymarzonym na plenery…”. Nie tylko 

plastycy się tu odnajdują. 
 

               
                            Liceum w Krzemieńcu                                                          Salon w dworku-muzeum Słowackiego – Krzemieniec 
 

Liceum, prócz Galerii Obrazów ze zbiorami stałymi i czasowymi ekspozycjami, dysponuje również Salą 

Kolumnową, w której publiczność ma szansę podziwiać muzyczne popisy solistyczne i chóralne, a także Salą 

Teatralną, na scenie której daje spektakle między innymi Teatr Wołyński im. Juliusza Słowackiego z Łucka. 

Założony w roku 1925 pełni rolę instytucji objazdowej, mającej za cel dotarcie z kagankiem sztuki do 

wszystkich miast i miasteczek regionu. Teatr zatrudnia stały zespół i aktorów sezonowych, przybywających na 

Kresy z pobudek patriotycznych. Zazwyczaj są to nowo upieczeni absolwenci szkół dramatycznych, wnoszący 

na Wołyniu powiew świeżości i wzmacniający polskość, lecz nie tylko. Na gościnne występy przybywają takie 

gwiazdy, jak Maria Malanowicz, Stanisława Wysocka, Wanda Siemaszkowa, Józef Orwid i inni, a reżyserują 

Iwo Gall i Leon Schiller.  
 

                                   
    Maria Malanowicz – aktorka                                     Józef Orwid – aktor i reżyser                                      Stanisława Wysocka 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Litwiniuk
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Korzeniowski_(1797-1863)


 Osobnego omówienia domagają się występy Teatru Reduta pod kierownictwem Juliusza Osterwy – 

największego polskiego reżysera okresu międzywojennego oraz Leona Schillera – wspaniałego inscenizatora. 

Teatr Reduta działając na Kresach w okresie 1925 -1930 daje ponad 1.800 przedstawień w prawie 200 

miastach, wystawiając polskie dramaty i komedie: Fircyka, Wesele, Śluby panieńskie, Zemstę, Dożywocie, 

Przyjaciół, Nowego Don Kiszota, Cyd, Przepióreczkę, Turonia, Sułkowskiego, Mazepę i plenerowego Księcia 

Niezłomnego. Na terenie Wołynia zespół występuje w Dubnie, Kiwercach, Kostopolu, Kowelu, Krzemieńcu, 

Lubomlu, Łucku, Ostrogu, Wiśniowcu, Włodzimierzu Wołyńskim. Jego przedstawienia ściągają do sal 

teatralnych nie tylko Polaków, ale również wielu Żydów, Białorusinów i Ukraińców.  
 

            
                     Juliusz Osterwa – reżyser                                                                               Leon Schiller – inscenizator 
 

 
Teatr Reduta – z przedstawieniami w drodze  

  

Nie mniej interesująco rozwija się sztuka w innym zakątku Kresów – Nowogródku. Nowogródek w okresie 

międzywojennym należy do najmniejszych miast wojewódzkich w Polsce, liczącym w 1928 roku ok. 8300 



mieszkańców. Jednakże przez pamięć o Adamie Mickiewiczu jest uhonorowane mianem stolicy województwa. 

Władze wojewódzkie, jak również zwyczajni mieszkańcy miasta, dokonują wielu starań, by stało się ono 

ośrodkiem życia kulturalnego na miarę swojej rangi i możliwości. 
 

      
             Zaosie – majątek Mickiewiczów                                                                 Dworek i Muzeum Adama Mickiewicza 
 

Ambicją Nowogródczan jest stworzenie tutaj centrum kulturalnego, co do przedsięwzięć łatwych nie należy, 

zważywszy na sąsiedztwo Wilna, z jego uniwersytetem, teatrami, gimnazjami i wieloma prężnie działającymi 

organizacjami kulturalno - oświatowymi. Cóż więc pozostaje Nowogródczanom? Skupić się w restauracji, sali 

balowej, salonie do gry w karty, szachy i radio przy klubie Ognisko i zapraszać znakomitych artystów na 

gościnne występy? To  jest myśl! Powołać sekcję dramatyczną, by dla miejscowej publiczności dawała 

amatorskie przedstawienia? Też dobrze! Urozmaicić życie kulturalne koncertami muzyki poważnej lub 

występami profesjonalnych śpiewaków i aktorów dramatycznych? Tak! I zaprasza się znakomitych artystów – 

muzyków i aktorów. Występy śpiewaków operowych cieszą się tak ogromną popularnością, że na 

przedstawienia, prócz Polaków, tłumnie przybywają nowogródzcy Żydzi, Białorusini i Litwini. Sukcesy także 

odnoszą comiesięczne występy wcześniej wspomnianego Teatru Reduta, pod kierownictwem Juliusza Osterwy. 

Spektakle teatralne i gale artystyczne odbywają się w bardzo prowizorycznych warunkach, a mianowicie w sali 

remizy Straży Pożarnej, z której na czas spektaklu usuwa się część sprzętu gaśniczego. Niejednokrotnie 

przerywa się występy, ponieważ w mieście lub okolicy wybucha pożar i z sali natychmiast trzeba wynieść 

sikawki oraz pompy. Jednak nikogo to nie zraża. Dopiero za parę lat powstanie scena z prawdziwego zdarzenia, 

w niegdysiejszym budynku starej elektrowni. Teatr ten zaprezentuje wówczas szeroki wachlarz propozycji - od 

operowych dzieł Stanisława Moniuszki, Ludomira Różyckiego, poprzez koncerty muzyki Michała Kleofasa 

Ogińskiego, Karola Lipińskiego, Fryderyka Chopina, czy Henryka Wieniawskiego, aż do dramatów Juliusza 

Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego. Każdy, nawet najwybredniejszy meloman znajdzie dla siebie coś 

odpowiedniego. Jeśli nie, zawsze się może udać do Wilna. I my się do niego zbliżamy wielkimi krokami, lecz 

finalnie dotrzemy dopiero w następnym odcinku naszej artystycznej podróży po Kresach, na którą już dziś 

serdecznie zapraszam w imieniu Kresowych Stanic, Fundacji Solidarność – Wschód oraz swoim własnym. 

Aneta Skarżyński 

 


