
„… W Nowej Wilejce przebywałem tylko w dzieciństwie, a potem 
pracowałem przez krótki czas w czasie wojny, więc niezbyt głęboko 
zapadła mi w pamięć. Z tym miasteczkiem zresztą wiąże się mój zabawny 
kompleks, bo urodziłem się przy ulicy Letniej, która u nas symbolizowała 
dom wariatów.”

Śladami dzieciństwa i młodości 
Tadeusza Konwickiego
Nowa Wilejka – Kolonia Wileńska



Nowa Wilejka – ul. Letnia



„Kiedy pojechałem do Nowej Wilejki, z miejsca 
poczułem dezorientację, bo chciałem trafić na Letnią, a 
błąkałem się między jakimiś blokami, przejściami, 
pasażami, pytając o drogę. I stanąłem wreszcie na jakimś 
mostku i spojrzałem na tę moją Wilenkę, która kiedyś 
była dla mnie Missisipi i Atlantyk. (…) Miejsca swoich 
narodzin ostatecznie nie znalazłem”.

Nowa Wilejka



Mały Tadzio uwielbiał przebywać 

w gościnie u chrzestnej mamy

Apolonii Łyndowej, mieszkającej 

przy ul. Podgórnej 13 (obecnie Ievų)

                                Z archiwum „Kuriera Wileńskiego   

Nowa Wilejka – ul. Podgórna 13



Nowa Wilejka – beztroskie dzieciństwo

Mały Tadzio w pierwszym 

rzędzie z wędką.
Z archiwum rodziny Kudelsk - Golowkin



W 1926 r. w parafii św. Kazimierza w Nowej Wilejce 
przyszedł na świat, a wkrótce został przyniesiony do 
chrztu przed ołtarze Tadeusz Konwicki. Jedna z 
najważniejszych postaci polskiej kultury powojennej, 
wybitny pisarz a zarazem wybitny reżyser filmowy w 
ciągu lat wczesnego dzieciństwa wzrastał w okolicy, 
gdzie kościół był nieodłącznym elementem krajobrazu i 
górował nad jego „małym wręcz karłowatym światem”, 
tworząc swoistą bazę wiedzy, z której jego umysł będzie 
korzystał przez całe życie.

Teresa Brazewicz „Historia parafii kościoła św. Kazimierza  Królewicza w Nowej Wilejce”

Nowa Wilejka – parafia św. Kazimierza



 Ok. Ą9ęė                                    1934  i 2017                        
          

                                        

Nowa Wilejka – 
kościół św. Kazimierza Królewicza



Najlepiej pamiętam z Nowej Wilejki stok wzgórza za 
miastem, stale widoczny i stale zalany światłem 
słonecznym. A u szczytu , gdzie najjaśniejszy błękit leżał 
trochę zmięty jak zgrzebna chustka nieduży cmentarz, i 
tam pochowano mego ojca.

Nowa Wilejka – cmentarz parafialny



… Ja tego grobu nie pamiętam, choć na pewno kiedyś 
tam mnie zaprowadzono i kazano się modlić. Wiem, że 
tam na stoku od bardzo dawna leży mój nieznany tata, 
leży sobie na boku i patrzy w słońce i myśli sobie: co tam 
robisz nasz Tadźka, czy wyrósł na przyzwoitego 
człowieka (…)

T. Konwicki

...starły się ślady mogiły ojca polskiego pisarza i reżysera 
Tadeusza Konwickiego - Michała, trudno je odszukać dla 
przypadkowego przechodnia... 

T. Brazewicz

Nowa Wilejka – cmentarz parafialny



„Na powierzchni ziemi pozostały ledwie czytelne resztki 
murów, natomiast zachowały się podziemia, które nas 
nęciły - zarośnięte, bogate w kryjówki. (...) Więc z tej 
mojej, najbardziej mojej, Nowej Wilejki mało co 
pamiętam. Wiem, że (...) była Góra Zamkowa. Jeszcze 
jedna góra zamkowa, bo tych gór zamkowych było u nas 
zatrzęsienie. Chyba z tego powodu, że budowali je 
chętnie i książęta litewscy, i białoruscy, i panowie polscy, 
a także archireje, a może nawet jacyś rozzuchwaleni 
cadykowie (...)". 

Tadeusz Konwicki „Wschody i zachody księżyca".

Nowa Wilejka – Góra Zamkowa



Widok z Góry Zamkowej w 193o r.           fot. Kazimierz Lelewicz

Nowa Wilejka – Góra Zamkowa

Widok z Góry Zamkowej w 2020 r. 



''(…) jakaś siła ukryta, coś zaczarowanego, jak w tej górze 
zamkowej pod Wilejką…

Pan Staś długo wypuszczał dym, a potem rzekł 
chrapliwym głosem:

- Przed pierwszą wojną, słyszałem, jeden kowal widział 
coś takiego. Wracał o północy koło góry zamkowej w 
Wilejce. Mówią, że jakoby kto tam dostał się, to potem 
już wszystko może. A kowala drzwi żelazne zadusiły, bo 
przeląkł się, a tego nie wolno." 

Tadeusz Konwicki „ Dziura w niebie”

Nowa Wilejka – Góra Zamkowa



 Po wybuchu II wojny światowej Tadeusz Konwicki pracował 
między innymi jako robotnik kolejowy i pomocnik elektryka 
w szpitalu w Nowej Wilejce. 

Nowa Wilejka



„Nasza Kolonia była jakby wileńskim Konstancinem. Przed wojną uważano ją za 
osadę wyższych sfer. Dolna Kolonia, w której mieszkałem, była  skromniejsza, 
proletariacka, ale Górna Kolonia miała polor arystokratyzmu. To było zresztą 
ciekawe, bo z powodu tej różnicy od małego zderzałem się z konkurencyjnymi 
trybami życia i różnymi potrzebami. Nawet w piłkę nożną graliśmy przeciwko 
sobie: chłopcy z Kolonii Górnej przeciwko chłopcom z Kolonii Dolnej.” (…)

„Dziwny jest ten nasz dom. Pełno w nim niepotrzebnych drzwi i okien„

T. Konwicki „Dziura do nieba”

Kolonia Wileńska - dom rodzinny  
ul. Dolna, obecnie ul. Žemoji 22.



„Wszystkie moje książki są przepełnione Wilnem, (...) w 
kółko i stale piszę o Wilnie, (...) właściwie piszę całe 
życie jedną i tę samą książkę. (...) Kolonia Wileńska, 
Górna i Dolna, mój własny osobisty kosmos, z którego 
już się nigdy nie wydostałem i nigdy nie wydobędę..." –

T. Konwicki „Nowy Świat i okolice"

Kolonia Wileńska



Pisarzowi bliższa była ta stara szkoła w kształcie 
szlacheckiego dworku, tamten budynek, do którego 
uczęszczał będąc dzieckiem. Niestety, dawny budynek szkoły, 
który znajdował się w odległości kilkuset metrów od 
obecnego gmachu, nie zachował się.

I. Mikulewicz „Rota”

Kolonia Górna – szkoła ul. J. Kolaso 18



„Miałem wtedy dziesięć, może jedenaście lat. W 
Wielką Sobotę (...) ja byłem od paschału, czyli od 
grubej świecy paschalnej z wkręconymi w nią 
szyszkami na pamiątkę ran Chrystusa" – dawny 
ministrant, służący do Mszy świętej odprawianej 
przez ks. Lucjana Pereświet-Sołtana napisze później w 
jednej ze swych autobiograficznych powieści.       

I. Mikulewicz „Rota”

Kolonia Górna – kościół pw. Chrystusa 
Króla i św. Teresy od Dzieciątka Jezus



                                               1935 r.

                                                 2017 r. 

                                                                                       2017 r.

Kolonia Górna – kościół pw. Chrystusa 
Króla i św. Teresy od Dzieciątka Jezus



„Większość scen miłosnych w moich książkach, 
gdziekolwiek by się działy, tak naprawdę  odbywa się 
nad Wilenką.” (…)

Pawilniuski Park Narodowy - Wilenka



Śladami dzieciństwa i młodości Tadeusza Konwickiego

Nowa Wilejka – Kolonia Wileńska

Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
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