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W rozmowie z młodzieżą zawsze podkreślam, że są
oni przyszłą elitą, że to oni będą wyższą sferą
społeczności na Wileńszczyźnie, powiedziała PL
DELFI Apolonia Skakowska, prezes Centrum Kultury
Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki.
Skakowska ostatnio aktywnie udziela się w
przestrzeni wirtualnej i cieszy z każdej wypowiedzi
na jej temat.

Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława
Moniuszki istnieje już 20 lat. Jakie wydarzenie, impreza zorganizowana przez Centrum jest dla Pani
najważniejszą?

Największym osiągnięciem w mojej pracy są organizowane f estiwale, ponieważ one łączą wszystkie
pokolenia. Festiwal „Pieśń znad Wilii” również obchodzi swoje 20 – lecie. Od dziesięciu lat corocznie jest
organizowany f estiwal „Rozśpiewane przedszkole”. Oprócz tego organizujemy Festiwal Kapel i Śpiewaków
Ludowych, Wigilie Polskie w Wilnie. Te imprezy są f undamentalne, one zachowują tradycje Wileńszczyzny,
łączą ludność Wilna i Wileńszczyzny. To jest najważniejszy element w działalności Centrum.

W jakich imprezach zagranicą bierze udział Centrum?

Razem z zespołami wyjeżdżamy na Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie, Dni Kultury w Krakowie, Lublinie,
Elblągu, Giżycku. Te f estiwale wymagają wysokiej kultury, wysokiej kultury scenicznej i ciesze się, że nasze
zespoły stają na wysokości zadania. W rozmowie z młodzieżą zawsze podkreślam, że są oni przyszłą elitą,
że to oni będą wyższą sf erą społeczności na Wileńszczyźnie.

Na kogo w ciągu 20 lat mogła pani zawsze liczyć? Kto pomagał?

Jedynie mogłam liczyć na Ambasadę RP w Wilnie. Tylko i wyłącznie. Tylko Ambasada doceniła i zrozumiała
sens mojej pracy, trudności z którymi boryka się Centrum. Wielka szkoda, że Centrum nie otrzymuje żadnej
pomocy od miejscowych przedsiębiorców. Prawdopodobnie jeszcze nie dojrzeli do tego.

Jak się układa współpraca z innymi mniejszościami narodowymi?

Zawsze otrzymywałam od nich wsparcie. Znajdują się one w podobnych warunkach, ale zawsze
wyczuwałam z ich strony wielką życzliwość i serdeczność. Doceniamy i wspieramy siebie nawzajem.

Jak będą wyglądały obchody jubileuszu?

W ramach obchodów jubileuszu w maju zostanie zaprezentowana wystawa słynnego karykaturzysty
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Szczepana Sadurskiego, planuję konf erencję naukowo -  popularną, gdzie zaprezentuje cały 20 -  letni
dorobek Centrum. Szczególnie chciałabym zapoznać z nim młodzież. Głównym akcentem obchodów będzie
koncert -  widowisko w Siemens Arenie, na który zostaną zaproszone wszystkie zespoły, z którymi
współpracuje Centrum, czyli wszystkie 70 zespołów.

Koncert chyba będzie trwał cały dzień?

Nie, planuję 2,5 godzinowy koncert, ale wystąpią wszystkie zespoły.

Ostatnio Pani aktywnie udziela się w przestrzeni wirtualnej, na portalach społecznościowych.

Bardzo mi się to podoba, ponieważ spotykam tam dużo bardzo mądrych ludzi, bardzo dużo się od nich
uczę. Jestem po prostu w kontakcie z całym światem. I z Londynem, i z Ameryką, i z Polską, z każdym
zakątkiem światem

Znane osoby w internecie często spotykają się z trolizmem, tzn, z nieprzychylnymi wypowiedziami,
wręcz atakami ze strony internautów. Jak się Pani do nich odnosi?

Odnoszę się do nich bardzo pozytywnie, cenię każdą wypowiedzianą w mój adres krytykę. Jeżeli spotykam
się z krytyką, to oznacza, że coś jest nie w porządku u mnie.

Wszelkie inf ormacje 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, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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