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Pielęgnując swoje tradycje i obyczaje Polacy z rejonu szyrwinckiego już po raz jedenasty
zorganizowali święto ojczystego folkloru – Festyn Kultury Polskiej Rejonu Szyrwinckiego „Śpiewaj z
nami".

Mimo lejącego się z nieba żaru, tropikalnych upałów na Festyn do szyrwinckich Szawel przybyło w
sobotę sporo mieszkańców. Zarówno z rejonu szyrwinckiego, jak i sąsiedniego wileńskiego, a także
stolicy. Wszyscy bawili się świetnie, bo Festyn „Śpiewaj z nami", organizowany już od 11 lat przez
pełną werwy Stefanię Tomaszun, przewodniczącą Szyrwinckiego Rejonowego Oddziału Związku
Polaków na Litwie, zdobył renomę i popularność.

Święto polskiego folkloru przez wiele lat odbywało się we wsi Jawniuny, ale w tym roku po raz pierwszy
zorganizowano je w siąsiedniej wsi Szawle (gmina jawniuńska). Wiosną tego roku otwarto w tej
miejscowości Dom Wspólnoty, więc z powodu lepszych warunków, zarówno dla występujących, jak i
widzów, organizatorzy postanowili przenieść imprezę.

Koncert, podczas którego wystąpiły miejscowe zespoły, jak też goście z sąsiednich rejonów,
tradycyjnie poprowadziła Edyta Tamošiūnaitė. Na scenie wystąpił, obchodzący w ubiegłym roku 25-
lecie działalności, zespół „Czerwone Maki", kierowany przez niestrudzoną Stefanię Tomaszun. A także
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kierowane przez nią „Wesołe Babki". Dla zebranych zagrała też „Wiza" z Podbrodzia (kier. Zbigniew
Jedziński), zespół ludowy „Stare Troki" (kier. Lilia Kieras), trio „Hanki" (kier. Renata Joknienė), kapela
ze wsi Avižoniai (kier. Ramunė Savickienė), zespół „Jutrzenka" (kier. Leonarda Klukowska), a także
zaśpiewały Teresa i Ewa Szelepen.

Kulminacją wieczoru był występujący już po raz drugi na Festynie zespół „Lalki Corporation" z
Białorusi.

Spędzić sobotnie popołudnie z rodakami z rejonu szyrwickiego przybyła także starosta sejmowej
frakcji AWPL Rita Tamašunienė, poseł Zbigniew Jedziński, wicemer rejonu trockiego Maria Pucz, radni
rejonu szyrwinckiego Rasa Tamošiūnienė i Vidmantas Mateika, wiceprezes ZPL Edward Trusewicz.
Nie zabrakło także gospodarza – starosty gminy jawniuńskiej Vidmantasa Grinisa.

Jak powiedziała organizatorka i pomysłodawczyni Festynu, Stefania Tomaszun, święto organizowane
jest po to, by zachować i pielęgnować polskość w rejonie szyrwinckim. Bo w rejonie, gdzie większość
stanowi ludność litewska, starostwo Jawniuny jest jedyną wysepką polskości.
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