Laureaci 9 edycji konkursu ,,Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”
„Dobrze jest urodzić się w małym kraju, gdzie przyroda jest ludzka, na miarę człowieka,
gdzie w ciągu wieków współżyły ze sobą różne języki i różne religie. Mam na myśli Litwę,
ziemię mitów i poezji“- powiedział noblista Czesław Miłosz
O tym jak malowniczy jest to kraj i bogaty historycznie mogli przekonać się tegoroczni
laureaci konkursu ,,Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”, którzy podróżowali po
ziemiach I Rzeczypospolitej oraz szlakiem wojny polsko-bolszewickiej, docierając aż do Rygi
na Łotwie. Wybór trasy związany był z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tegorocznymi laureatkami były: Martyna Jaroszczyk z kl.4th, Zyta Zając i Weronika Tokarz
z kl.2lb oraz absolwentki kl.4th Weronika Krawczyk, Paulina Kozioł, Ewelina Bareja i
Sylwia Wrona.
Laureaci odwiedzili Sejny, w których doszło do wybuchy powstania w 1919r.,
Krasław - rodzinną posiadłość Emilii Plater, bohaterki powstania listopadowego oraz
Kopciowo miejsce jej pochówku. Dwudniowy pobyt w Wilnie pozwolił na dokładne poznanie
miasta, za którym tęsknili Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz i Józef Piłsudski. Na cmentarzu
na Rossie laureaci zapalili znicze na grobach polskich żołnierzy poległych w latach 19191920, walczących w operacji Ostra Brama w 1944r. oraz na mogile, gdzie złożone zostało
serce Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego matki. Kolejnym punktem programu wycieczki
było Żułowo, miejsce urodzin Józefa Piłsudskiego. W Duksztach i Dyneburgu młodzież uczcili
pamięć żołnierzy walczących w wojnie polsko - bolszewickiej 1919–1920 r. Wyprawa edukacyjna
dotarła także na pole bitwy pod Kircholmem, gdzie w 1605r.wojsko polskie odniosło wspaniałe
zwycięstwo nad wojskami szwedzkimi . Trasa tegorocznego wyjazdu prowadziła również przez
historyczną Laudę, wzdłuż rzeki Niewieży, w czasie której laureaci zwiedzili miejsca o których
pisali i z którymi byli związani Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz oraz Adam Mickiewicz Poniewież, Upitę, Krakinów, Szetejnie oraz Kiejdany, Kowno. Niewątpliwą atrakcją było również
zwiedzanie gotyckiego zamku w Trokach.
Uroczysta gala finałowa konkursu, podczas której wręczone zostały dyplomy dla
zwycięzców i ich opiekunów odbyła się w polskim Gimnazjum Żejmiana w Podbrodziu.
Uroczystość przebiegała w wyjątkowej atmosferze i pięknej oprawie artystycznej, w wykonaniu
dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły.
Zapraszamy do kolejnej, 10 edycji konkursu.
Joanna Mędza

