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Festyn rodzinny „Witaj, Święta Wniebowzięta" w Kowalczukach // Fot. Irena Mikulewicz

Za miesiąc, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Kowalczukach odbędzie 15.
festyn rodzinny „Witaj, Święta Wniebowzięta". Z tej okazji pracownicy starostwa szykują mieszkańcom
i gościom gminy niespodziankę w postaci bogato ilustrowanej książeczki o gminie kowalczuckiej.

„Wydanie informatora o gminie kowalczuckiej jest pomysłem naszego starostwa. W tym roku
obcjodzimy 15-lecie festynu rodzinnego „Witaj, Święta Wniebowzięta". Z tej okazji postanowiliśmy
wydać książeczkę zawierającą informację ogólną o gminie, szczególną uwagę poświęcając naszemu
festynowi, aby ludzie mieli pamiątkę, aby na długo zostało u nich w pamięci to święto i dorobek gminy"
– powiedziała starosta Kowalczuk Krystyna Gierasimowicz.

Nieduża, ale bogato ilustrowana kolorowa książeczka o gminie kowalczuckiej pt. „Gmina Kowalczuki w
rejonie wileńskim zaprasza" ma być zaprezentowana podczas jubileuszowego festynu rodzin w
Kowalczukach, który odbędzie się15 sierpnia.

Wydanie o gminie kowalczuckiej powstało wspólnymi siłami pracowników starostwa. Raczej jeszcze
powstaje, bo rozmaite sprawy wydawnicze, organizacyjne są jeszcze dopinane na ostatni guzik.
Krystyna Gierasimowicz ma jednak nadzieję, że informator zostanie wydany w czas i już podczas
święta Zielnej, które w gminie jest obchodzone szczególnie uroczyście, mieszkańcy będą mogli wziąć
w swe ręce świeżo wydaną książkę o swojej gminie.

Publikacja zawiera krótką informację o geograficznym położeniu Kowalczuk, zabytkach sakralnych
gminy (w Kowalczukach stanął pierwszy na Litwie pomnik św. Jana Pawła II), placówkach
oświatowych, kulturalnych, sportowych, najnowszych inwestycjach.

„W ciągu ostatnich lat nasza gmina bardzo się zmieniła dzięki inwestycjom, które pozyskał samorząd.
Powstało wiele nowych placówek. W Kowalczukach otwarto pierwsze w rejonie wileńskim boisko ze
sztuczną nawierzchnią, Centrum Kryzysowe Matki i Dziecka. Uporządkowano terytorium przy szkole i
boisku, urządzono system kanalizacyjno-wodociągowy, powstały dobudówka Centrum Wspólnoty
Wiejskiej i przedszkole. Dobiega też końca budowa Wielofunkcyjnego Centrum w Szumsku. Wcześniej
zbudowano tu szpital" – wymieniała starosta.

Sporo miejsca w książce poświęcono festynowi rodzinnemu „Witaj, Święta Wniebowzięta", który w
Kowalczukach jest świętowany 15 sierpnia, w dniu Matki Boskiej Zielnej. To święto, będące wizytówką
gminy, w tym roku odbędzie się już po raz 15. „Po raz pierwszy nasz festyn zorganizowaliśmy w 2000
roku, gdy dzień 15 sierpnia – święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – ogłoszono dniem
wolnym od pracy. Pierszy festyn odbył się w Szumsku przy kościele, kolejne – już w Kowalczukach
przy starostwie" – o początkach festynu opowiadała Gierasimowicz.

Jak zaznaczyła, mieszkańcy bardzo polubili to święto i każdego roku pytają zawczasu, czy festyn znów
się odbędzie. Występy zespołów, prezentacja wieńców każdej wsi, zawody sportowe, smakowanie dań
wiejskich gospodyń, atrakcje dla dzieci, dyskoteka – organizatorzy co roku dbają o to, by festyn
przyciągiwał i młodszych, i starszych.

Informator o Kowalczukach jest dwujęzyczny: polsko-litewski. Słowo wstępne zaś zamieszczono w
czterech językach: litewskim, polskim, niemieckim i angielskim.
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Biorąc w ręce publikację o gminie kowalczuckiej jej mieszkańcy raz jeszcze się przekonają, w jak
bardzo uroczym zakątku Wileńszczyzny mieszkają. Dla gości starostwa będzie zaś to zachęta, by
bliżej zapoznać się z gminą i mieszkańcami, którzy, jak zaznacza w słowie wstępnym starosta, „należą
do ludzi życzliwych, dobrze wykształconych, przedsiębiorczych, otwartych na postęp i współpracę".

Iwona Klimaszewska
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