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"Wilia" w rytmie poloneza i mazura (z wideo)
Frag men t kon certu "Wilii", fot. wiln oteka.lt
Polski Zespół Artystyczn y Pieśn i i Tań ca
"Wilia" zakoń czył kolejn y rok swej
działaln ości kon certem kolęd i
wykon an iem n ajlepszych w repertuarze
pieśn i i tań ców ludowych . Jak zawsze
dopisali widzowie: sala Domu Polskieg o w
Wiln ie była wypełn ion a po brzeg i. Trudn o
się dziwić, kon cert "W rytmie polon eza i
mazura" jest tradycją zespołu, szalen ie
lubian ą przez wiln ian .
Przed dwudziestu-trzydziestu laty
n oworoczn e kon certy "Wilii" były
og romn ym wydarzen iem w życiu polskieg o Wiln a, n a które się czekało z
n iecierpliwością, a og lądało z zach wytem. Niewątpliwie, "Wilia" była jedn ym z filarów
tożsamości litewskich Polaków i ten fakt pozostaje n iezmien n y. Dzisiaj folklor wydaje się
dużo mn iej atrakcyjn y, a jedn ak okazuje się ciekawy i potrzebn y człon kom zespołu, skoro
w n im są, jest potrzebn y i lubian y przez widzów, skoro kon certy cieszą się n iesłabn ącym
ich zain teresowan iem.
Zespół "Wilia" jest dowodem i powodem pewn eg o życia wspóln otoweg o. Do dziś bardzo
aktywn i pozostają tak zwan i weteran i zespołu, osoby, które tań czyły, śpiewały bądź
działały w zespole przed wielu laty. Ci ludzie n a wszelkie sposoby wspierają zespół, żywo
się in teresują dzisiejszym jeg o życiem. Przy okazji rześcy weteran i spotykają się we
własn ym g ron ie, pamiętając o urodzin ach czy in n ych okoliczn ościowych okazjach
koleg ów zespolaków, wspierają się n awzajem w ch wilach trudn ych .
Zresztą, wielu człon ków dzisiejszej "Wilii" to kolejn e pokolen ie dawn ych wiliowców.
Kiedyś w zespole tań czyli ich rodzice, ba już n ieraz n awet dziadkowie, dzisiaj młodzi
kon tyn uują rodzin n e tradycje. Takich osób w zespole jest n aprawdę n iemało. Trudn o się
więc dziwić, że dla ich rodzin kolejn e kon certy "ich " "Wilii" są dużym wydarzen iem. Może
też dlateg o n ajmłodsza g rupa wiliowców zaprezen towała się "aż" w dwn astu parach !
Na szczęście "Wilia" n ie zastyg a jedyn ie w "trwan iu". Czasem słych ać n arzekan ia, że to
wciąż to samo: te same tań ce (jeszcze z czasów Zofii Gulewicz), te same piosen ki (jeszcze z
czasów babć i prababć). Ale tak już jest, że n iepowtarzaln e, tak zwan e złote zasoby
zespołu stworzyła n ieodżałowan a Zofia Gulewicz, a współczesn e zastępstwo babcin ych
pieśn i też n ie zawsze wytrzymuje kon kuren cję. Zamiarem "Wilii" od zawsze było
przypomin an ie szerokieg o wach larza polskich pieśn i i tań ców z różn ych reg ion ów
Polski, przyuczan ie widza do rozróżn ian ia tań ca n owosądeckieg o, g óralskieg o czy
rzeszowskieg o. W swoim repertuarze "Wilia" ma przebog aty, różn orodn y, skrupulatn ie
opracowan y i przech owywan y prog ram poszczeg óln ych polskich reg ion ów. Zespół
poszukuje i n owych dróg - stąd zaproszen ie do świata muzyki filmowej ("Mag iczn y świat
muzyki filmowej") czy n a dworskie salon y ("W salon ie Og iń skich n a Domin ikań skiej").
Nowością ostatn ieg o roku jest tan iec litewski. Do g ron a młodeg o ambitn eg o
kierown ictwa (Ren ata Brasel, Marzen a Such ocka) dołączyła jeszcze Beata (Gulbin owicz)
Bużyń ska, dawn a zespolan ka, także solistka m.in zespołu "Warszawian ka" (i n asza
koleżan ka redakcyjn a!). Nowy dopływ sił (i to jaki!) to n iewątpliwie kolejn e pomysły, być
może ciekawe rozwiązan ia.

może ciekawe rozwiązan ia.
Wiln ian ie z aplauzem przyjmują n owe pomysły wiliowców. Czekają n a n ie, n iemn iej
tęskn ią do tradycyjn ych kon certów. Przez tyle lat zdążyli się bowiem przyzwyczaić i witać
kolejn y Nowy Rok w rytmie i krokami polon eza i mazura.
Na podstawie: In f.wł.

