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Uro czysto ść ro zp o czął b arwny zap usto wy karnawał
p rze b ie rańcó w

I Se kre tarz Amb asad y Ukrainy w RL Wo ło d imir Big un wraz z
małżo nką b awili s ię  na całe g o

Kurier Wileński | W Duksztach odbyła się tradycyjna zabawa
zapustowa
Inf. ASRW

9 lutego br. w Duksztach odbyła się zabawa
zapustowa „Telewizja Zapustowa TV-13”. Zapusty
są jednym z najbardziej hucznych, wesołych i
rozbawionych zimowych świąt.

Wszyscy z niecierpliwością oczekują wiosny, nie byli
wyjątkiem również zebrani w Duksztach goście, którzy
swym hucznym świętowaniem chcieli przestraszyć i
przepędzić zimę. Uroczystość rozpoczął barwny
zapustowy karnawał przebierańców. Grała wesoła
muzyka, pląsały korowody, śpiewano pieśni, na
patelniach skwierczały bliny.

Gospodyni święta, mer Samorządu Rejonu
Wileńskiego Maria Rekść przywitała przybyłych na
święto gości. Święto swą obecnością zaszczycili:
posłanki na Sejm RL Rita Tamašunienė oraz Wanda
Krawczonok, minister energetyki Jarosław
Niewierowicz, wiceminister oświaty i nauki Edyta
Tamošiūnaitė, wiceminister łączności Władysław
Kondratowicz, mer Samorządu Rejonu Solecznickiego
Zdzisław Palewicz, przedstawiciele korpusów
dyplomatycznych: Iwona Frączek, I Radca Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Henryk Waldemar
Szymański, Radca-Minister, Kierownik Wydziału
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Siergiej Ling, Radca
Ambasady Republiki Białorusi w Republice Litewskiej,
Nikołaj Burow, I Sekretarz Ambasady Federacji
Rosyjskiej w Republice Litewskiej, Wołodimir Bigun, I
Sekretarz Ambasady Ukrainy w Republice Litewskiej.

Organizatora imprezy – Samorząd Rejonu Wileńskiego
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Go ści sp o tkali o raz stan ich zd ro wia zb ad ali „le karze ” z
Gryg ajć.

Organizatora imprezy – Samorząd Rejonu Wileńskiego
– reprezentował wicemer Czesław Olszewski oraz
zastępca dyrektora administracji Robert Komarowski.

Na zabawę zapustową przybyły zespoły z całego
rejonu wileńskiego, które cieszyły wszystkich
wielobarwnymi kostiumami, śpiewem i tańcem. Gości
spotkali oraz stan ich zdrowia zbadali „lekarze” z
Grygajć. Nie zabrakło również innych przebierańców –
żebraków, wiedźm, wróżek, skaczących kozłów,
niedźwiedzi, obudzonych ze snu twardego przez gwar
i muzykę oraz innych tradycyjnych postaci tego święta.
Na święto również przybył Wincuk Bałbatunszczyk z
Pustaszyszek.

Na ognisku tradycyjnie spalono Marzanę, zebrani,
wołając co sił w płucach, przepędzali zimę z podwórza.
Niezmiernie się cieszymy, że uczestnicy święta mile spędzili czas, doświadczyli masę pozytywnych emocji
i mamy nadzieję, że w następnym roku będziemy świętowali Zapusty w jeszcze większym gronie.
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