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Miasteczko Rudomina w rejonie wileńskim w
dniach 11-14 kwietnia gościć będzie u siebie
młodych muzyków z Polski, Niemiec oraz Litwy.

W ramach odbywającego się tu „Forum Młodych
Muzyków Europejskich” zaprezentują swoje
umiejętności młodzi akordeoniści, pianiści, klarneciści,
zagrają też na saksof onie, f lecie i gitarze.
Gospodarze imprezy — Szkoła Sztuk Pięknych w
Rudominie — zapoznają zagranicznych gości z
zabytkami wileńskiej Starówki, przewidziana jest
wycieczka do Miednik Królewskich, pobyt zaś
uwieńczy muzycznie opera „Traviata” Giuseppe
Verdiego w Wileńskim Teatrze Opery i Baletu.

— „Forum Młodych Muzyków Państw Europejskich” to nie jest konkurs ani f estiwal — mówi dyrektor Szkoły
Sztuk Pięknych w Rudominie Jerzy Krupiczewicz. — Nie chodzi nam tu o wyłanianie zwycięzców. Forum — to
obcowanie, także obcowanie poprzez muzykę. A że zdążyliśmy już poznać serdecznych przyjaciół, więc tym
bardziej się cieszymy na to spotkanie.

Pomysł „wędrującego” f orum powstał dosłownie przed rokiem na „Forum Młodych Muzyków” w Warszawie,
w którym uczniowie z Rudomińskiej Szkoły Sztuk Pięknych uczestniczyli po raz pierwszy na zaproszenie
Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. Nr 3 im. Grażyny Bacewicz w
Warszawie. „Wędrujące” f orum przypadło do gustu kierownikom zespołów muzycznych z Polski, Niemiec,
Belgii, więc w tym roku to Litwa, a konkretnie Rudomina, jest gospodarzem święta muzyki. W następnym
roku gospodarzenie zarezerwowała dla siebie Belgia, która w tym roku też zgłosiła swój przyjazd na Litwę,
ale niestety młodzi belgijscy muzycy w ostatniej chwili nie mogli przyjechać.

— Niemieccy przyjaciele zasugerowali, żeby dzieci uczestniczące w f orum mogły zamieszkać w rodzinach z
Litwy, żeby idea obcowania nie pozostała w sf erze idei, lecz by dzieci naprawdę ze sobą rozmawiały i
poznawały się nawzajem. Z takich kontaktów rodzą się później szczere przyjaźnie. Niestety, trochę nie
zdążyliśmy dopiąć tego na ostatni guzik, ale kolejne spotkania u nas będą właśnie takie — bliskie — mówi
Jerzy Krupiczewicz.
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Poza wyżej wspomnianym Zespołem Państwowych
Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. Nr 3 im.
Grażyny Bacewicz w Warszawie w „Forum Młodych
Muzyków Państw Europejskich” w Rudominie biorą
udział także młodzi wykonawcy z Zespołu Szkół
Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w
Rzeszowie. Rzeszów na mapie wyjazdów
zagranicznych muzykujących dzieci z Rudomina stoi
jako nr 1, to od niego w 2010 roku rozpoczęła się
współpraca. Już w Polsce zostały nawiązane kontakty
także z Dithmarscher Musikschule w Heide z Niemiec
oraz z belgijskimi kolegami.

W piątek, 12 kwietnia, odbędzie się uroczyste
otwarcie Forum, na którym swój udział zapowiedzieli
wiceminister oświaty Edita Tamošiūnaitė oraz władze samorządu rejonu wileńskiego. Gospodarze i goście
zaprezentują koncert, który swój ciąg dalszy będzie miał jeszcze następnego dnia, ale już na Wydziale
Sztuk w Kolegium Wileńskim.

— W ogóle dużo się u nas dzieje, nie mamy wcale czasu na odpoczynek — mówi
dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie.
Bo też się ma czym pochwalić, mimo że szkoła jest stosunkowo młoda: w tym roku
będzie obchodzić swój pierwszy jubileusz 10- lecia. A zaczynało się przed 10 laty raczej skromnie — bez
własnych pomieszczeń, kątem w ówczesnej Szkole Średniej im. Ferdynanda Ruszczyca, z trzema klasami —
f ortepianu, akordeonu i skrzypiec. Ale dla młodych, prężnych i ambitnych to nie przeszkoda.

Stopniowo szkoła nabierała wagi. W 2007 r. staraniami
samorządu rejonu wileńskiego przy pomocy
f inansowania z „Wspólnoty Polskiej” ruszyła
renowacja budynku starego przedszkola, które
jeszcze przed wojną było budowane w ramach
projektu Józef a Piłsudskiego „Tysiąc szkół dla
Wileńszczyzny”. Już na początku 2008 roku odbyło
się uroczyste otwarcie Szkoły Sztuk Pięknych w
Rudominie, a dyrektorowanie w niej objął Jerzy
Krupiczewicz. Dziś szkoła może się pochwalić swoimi
uczniami, których jest 205. Przeważająca większość,
bo około 160, chodzi na zajęcia muzyczne, 45
uczniów — także na zajęcia z plastyki. Do już
istniejących klas muzycznych doszła jeszcze nauka
gry na klarnecie, saksof onie, f lecie i — marzenie
chłopców — na gitarze. Przy szkole działa chór klas młodszych oraz starszych, zespół akordeonistów,
zespół instrumentów dętych oraz zespół instrumentów smyczkowych. W tym ostatnim uczy się gry na
skrzypcach 9 samych tylko chłopaków w wieku 8-10 lat.

— Mamy chyba najmłodszy kolektyw pedagogów w porównaniu z innymi szkołami — śmieje się dyrektor. —
Wszyscy nauczyciele są po studiach magisterskich. Prowadzimy nauczanie w dwu językach: po polsku i po
litewsku. Dojeżdżają do nas dzieci z pobliskich Turgiel oraz Wilna. Z tym, że ostatnio Rada samorządu
rejonu wileńskiego podjęła decyzję, żeby szkoła obejmowała nauczaniem tylko dzieci z rejonu wileńskiego.
Tak na marginesie, w tym rejonie są jeszcze szkoły muzyczne w Niemenczynie oraz Pogirach.

Mimo zaledwie 10 lat istnienia, szkoła już się dorobiła własnych tradycji. Już niebawem po raz 4. weźmie
udział w 3. Republikańskim Festiwalu Chórów Dziecięcych „Tobie, Mamusiu”. Przez okrągły rok, we
wszystkich porach szkoła organizuje f estiwale i konkursy: Festiwal-Konkurs Akordeonistów „Jesienne
kaskady”, Festiwal Muzyki Fortepianowej „Twórczość polskich kompozytorów”, Festiwal Instrumentów
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Dętych „Rozdygotana Wiosna”, Festiwal Muzyki Skrzypcowej „W rytmie tańca od starożytności do czasów
współczesnych”.

Ale największym osiągnięciem szkoły są jej uczniowie, którzy święcą już swoje pierwsze sukcesy na arenie
międzynarodowej. Dyrektor mówi o nich z dumą „nasze dzieci” i żeby nie być gołosłownym chwali się I
miejscem, które na Międzynarodowym Konkursie Akordeonistów w Wilnie spośród uczestników z 10
państw, zdobyli uczniowie Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie — Kristina Bernadickaitė (skrzypce) oraz
Konrad Dowgiert (akordeon). Kristinę przygotowała do występu nauczycielka Lina Šernienė, Konrada —
Bogdan Wojcinowicz. Zresztą wymieniać nagrody, laureatów i ich nauczycieli można by jeszcze długo.
— Kiedy w ubiegłym roku samorząd rejonu wileńskiego odznaczał wszystkie uzdolnione dzieci rejonu
wileńskiego — najwięcej nagród zgarnęła nasza szkoła muzyczna — z satysf akcją zaznacza dyrektor.
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