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Absolwenci "Piątki" przed starym budynkiem
szkoły na Piaskach, fot. wilnoteka.lt

Wiele lat temu absolwenci Szkoły Średniej nr 5
w Wilnie, rocznik 1950, umówili się, że będą się
spotykać co roku, w ostatnią niedzielę czerwca.
Nie ma już ich kolegi, wieloletniego
wicedyrektora "Piątki", nieodżałowanego
Zbigniewa Rymarczyka, nie ma wspaniałego
lekarza oftalmologa Olgierda Korzenieckiego,
kilku innych, ale spotkania wciąż się odbywają. Przychodzą młodsze roczniki absolwentów szkoły, od
której zaczęły się dzieje szkolnictwa polskiego w powojennym Wilnie. I jest książka, w której zebrane
zostały wspomnienia byłych uczniów o szkole, o nauczycielach i kolegach.

"Zawsze wierni "Piątce". Kronika 70-lecia Wileńskiej Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela" - to
historia Wilna po II wojnie światowej, to historia kilku pokoleń mieszkańców miasta. Wspomnienia
absolwentów szkoły zebrała Krystyna Adamowicz, dziennikarka, absolwentka "Piątki", rocznik 1956.

W książce zostały wykorzystane bezcenne materiały archiwalne zgromadzone przez kronikarza szkoły
Jana Pakalnisa, Krystynę Kilienė z domu Pylewicz, Irenę Woronko. Wydanie jest bogato ilustrowane: z
czarno-białych zdjęć uśmiechają się urocze dziewczęta, przystojni chłopcy. Skromnie ubrani, bo to
przecież czas trudny, powojenny, ale w oczach mają jakiś niezwykły błysk, radość. Ten błysk w oku
mają do tej pory, choć niektórzy z nich przeszli więzienia, zsyłki, łagry, tułaczki, wygnanie z rodzinnego
miasta.

Życie Stanisławy Kowalewskiej-Kociełowicz, absolwentki Szkoły Średniej nr 5, rocznik 1950, to gotowy
scenariusz na film: harcerstwo, tajne komplety, walka w szeregach AK, studia polonistyczne w
Moskwie, areszt, więzienie na Butyrkach, przesłuchania na Łubiance, wyrok, Syberia, potem powrót do
Wilna, miłość od pierwszego wejrzenia, tego samego dnia oświadczyny i szybki ślub. Za swoim
wybrankiem - żołnierzem 3 Wileńskiej Brygady AK "Szczerbca" pojechała na zsyłkę na Syberię. "W
podróż poślubną wybraliśmy się na bezpłatną wycieczkę po Syberii" - z ironią mówiła pani Stanisława.
Obecnie państwo Kociełowiczowie mieszkają w Szczecinie. Pani Stanisława jest prezesem
Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Szczecin. I niezmiennie od lat powtarza: "My w Polsce tylko
jesteśmy zameldowani, naszą ojczyzną nadal jest Wilno".

Stefan Śnieżko, absolwent "Piątki", rocznik 1954 pochodzi z podwileńskich Ginejciszek. Mama uznała,
że syn powinien się uczyć w polskiej szkole, przeniósł się więc do Wilna. Szkołę ukończył ze srebrnym
medalem. Na czwartym roku studiów na Politechnice Kowieńskiej zdecydował się na wyjazd do Polski.
Został prawnikiem, był działaczem "Solidarności", a w nowej Polsce od roku 1990 do 2001 r. był
zastępcą prokuratora generalnego RP, prowadził między innymi śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej.
Po przejściu na emeryturę Stefan Śnieżko przeniósł się na Mazury, bo "stamtąd bliżej jest do Wilna".

Aniela Tomaszewska-Marszał, absolwentka Szkoły Średniej nr 5, rocznik 1957 jest córką legendarnej
wileńskiej nauczycielki Eleonory Tomaszewskiej, studentki prof. Stanisława Pigonia, która w czasie
wojny prowadziła w Wilnie tajne komplety. Ojciec pani Anieli, Mieczysław Tomaszewski był
naczelnikiem wileńskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".

Panią Janinę Gieczewską w Wilnie znają wszyscy Polacy. Wieloletnia redaktor Redakcji Podręczników
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w Języku Polskim, prezes Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców,
osoba o niespożytej energii i pogodzie ducha z dumą mówi o sobie, że jest absolwentką "Piątki".

2014 jest rokiem 70-lecia Szkoły Średniej nr 5 (obecnie Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie).
Obchody jubileuszowe odbędą się w październiku, ale ponieważ wiadomo było, że - jak co roku - w
ostatnią niedzielę czerwca zbiorą się zawsze wierni "Piątce" absolwenci, zorganizowano specjalną
uroczystość, podczas której odbyła się prezentacja książki Krystyny Adamowicz.

Bohaterowie książki "Zawsze wierni "Piątce". Kronika 70-lecia Wileńskiej Szkoły Średniej im. Joachima
Lelewela" spotkali się najpierw koło starego budynku swojej szkoły na Antokolu, na Piaskach. W
gmachu legendarnej "Piątki" mieści się obecnie szkoła litewska, ale nad wejściem - tak jak kiedyś -
wciąż czuwa święty Krzysztof.

Nie wszystko, co można i trzeba opowiedzieć o losach osób połączonych miłością do Wilna i do
"Piątki", zostało opisane w książce, która ukazała się w roku 70-lecia szkoły. Zgromadzeni na
prezentacji wydania prosili autorkę o kontynuowanie pracy...
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