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Jubileusz 35 - lecia Świtezianki

Świtezianka

© Organizatorių archyvo nuotr.

Zespół Pieśni i Tańca „Świtezianka” z
wileńskiej Szkoły Średniej im. Szymona
Konarskiego obchodzi jubileusz 35 - lecia.
Dzisiaj 28 listopada 2012 r. o godz. 18:00 w Sali
Ūkio Banko „Teatro Arena” przy ul. Olimpiečių
3 odbędzie się koncert  świąteczny.

"W najnowszym widowisku, którego pomysłodawcą i reżyserem jest  Beata Kowalewska,
ujrzymy kawałek Wileńszczyzny z jej bogatą, a jednocześnie smutną historią. Na początek
zaprosimy do rozbawionego Wilna „Na Kaziuka” w okresie międzywojnia. Ten jakże
różnobarwny i spokojny świat  zostaje zburzony przez zawieruchę wojenną, a w konsekwencji
doprowadza do opustoszenia naszej ziemi. Jak ze starej fotograf ii spojrzą na nas Ci, którzy
zostali wygnani z ziemi ojczystej. Ale przekonają się Państwo, iż polskie słowo brzmiało, brzmi i
będzie brzmiało na Ziemi Wileńskiej" - powiedział  Walery Jagliński, wicedyrektor Szkoły Średniej
im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Od zawsze pieśń i taniec ludowy odgrywały nadrzędną rolę w kształtowaniu świadomości
narodowej. To dlatego przed 35 laty w obecnej Szkole Średniej im. Szymona Konarskiego
założono Zespół Pieśni i Tańca „Świtezianka”.

Pierwszymi kierownikami zostali Władysław Korkuć oraz Krystyna Bogdanowicz, która do dziś
pełni funkcję choreografa. Od samego początku kierownictwo zespołu stawiało na
popularyzację polskiej kultury narodowej oraz kultury ludowej. Pierwsze lata działalności
przebiegały pod znakiem występów w mniejszych i większych miejscowościach Wileńszczyzny.
Wraz z odrodzeniem państwa litewskiego poszerzył się zasięg geograf iczny występów: Polska
, Łotwa, Ukraina, Białoruś, Rosja, Norwegia.

W ciągu 35 lat  działalności „Świtezianka” koncertowała ponad 600 razy. Wielokrotnie
reprezentowała Litwę na międzynarodowych fest iwalach folklorystycznych, imprezach
artystycznych: w „Dniach Wilna” w Gdańsku i Szczytnie. Od kilku lat  pary taneczne z Zespołu
biorą udział  w ogólnopolskich turniejach, konkursach tańców narodowych w formie
towarzyskiej, odnosząc w nich znaczące sukcesy.

Aktualny skład Zespołu stanowią uczniowie 1-11 klas. Na uwagę zasługują także wspaniałe
stroje, w których „Świtezianka” występuje na scenie. Zespół poza ludowymi kost iumami z
różnych regionów Polski, posiada oryginalne litewskie stroje ludowe, otrzymane w darze od
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Prezydenta Algirdasa Brazauskasa.

Obecny kierownik grupy tanecznej Teresa Andruszkiewicz, niegdyś tancerka „Świtezianki”, oraz
choreograf Jurgita Jurgait ienė urozmaiciły repertuar: poza folklorem ogólnopolskim dodały
folklor litewski, a także wileński. Chórowi kierowanemu przez Annę Michajłowską towarzyszy
kapela, założona przez Krzysztofa Stankiewicza.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody
DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, t rzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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