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W Rudziszkach brzmiała polska pieśń

Fot. wilnoteka.lt

Festyn Kultury Polskiej Ziemi Trockiej "Dźwięcz, Polska
Pieśni!" jest wydarzeniem "wędrującym": co roku odbywa
się w innej miejscowosci rejonu trockiego. W tym roku
przyszła kolej na Rudziszki. 23 z kolei festyn polskiej
pieśni i tańca został połączony z imprezą dożynkową.
Razem z Polakami w Rudziszkach bawili się Litwini,
Rosjanie, Białorusini. Ze sceny brzmiały pieśni w różnych
językach.

Festyn Kultury Polskiej Ziemi Trockiej "Dźwięcz, Polska
Pieśni!", którego organizatorem jest Trocki Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie, zwykle odbywał się na
początku lata. Przełom tegorocznej wiosny i lata dla mieszkających w rejonie trockim Polaków był okresem
wyjątkowo trudnym, niesprzyjającym zabawom. W sierpniu Akcja Wyborcza Polaków na Litwie powróciła do
władzy w samorządzie. "Za dobrą rzeczą trzeba się stęsknić, trzeba się przekonać, że czegoś brakuje, kiedy jej
nie ma. Przekonaliśmy się, jak to jest, kiedy nie mamy władzy w rejonie. Nasi ludzie to odczuli, bo od razu
powstało zagrożenie dla utrzymania polskich szkół, trzeba było wychodzić na pikiety, a wszystkim zespołom,
które dziś tu są, zostało okrojone finansowanie. Rozstrzygnęliśmy problemy i wtedy postanowiliśmy dwie imprezy
połączyć w jedną" - powiedział Jarosław Narkiewicz, prezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL,
wiceprzewodniczący Sejmu Litwy.

XXIII Festyn Kultury Polskiej Ziemi Trockiej "Dźwięcz, Polska Pieśni!" był prezentacją dorobku polskich zespołów
działających w różnych miejscowościach rejonu trockiego. Zainaugurował festyn koncert w wykonaniu chóru
łączonego zespołów rejonu trockiego i Orkiestry Kameralnej "Mezzo". Brzmiały polskie pieśni ludowe oraz pieśni
o ziemi wileńskiej i trockiej. Następnie każdy zespół przedstawił własny repertuar. Gościnnie wystąpił pop-
folkowy zespół "Lalki Corporation" z Białorusi. Gwiazdą wieczoru był polski zespół "Maleo Reggae Rockers",
który porwał publiczność do wspólnej zabawy.

W tym roku festyn kultury polskiej został połączony z dożynkami, nie zabrakło więc akcentów tradycyjnych dla
tego rodzaju przedsięwzięć. Była msza święta dziękczynna, poświęcenie chleba oraz pomysłowe, bogate i
gościnne stoiska dożynkowe. Gospodynie z Trok, Starych Trok, Świętnik, Landwarowa, Szklar, Rudziszek
częstowały pysznymi daniami. Serwowano zupę rudziskiego starosty. Na stoisku województwa kujawsko-
pomorskiego można było własnoręcznie zagnieść z ciasta i upiec toruński piernik. Aktorzy Teatru "Baj Pomorski"
z Torunia uczyli dzieci wykonywania kukiełek. Nie sposób opisać tych wszystkich barw, smaków, zapachów i
dźwięków. Migawki z festynu w Rudziszkach już wkrótce na portalu "Wilnoteka" w materiale wideo.

Na podstawie: Inf.wł.
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