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CIEKAWE
Jestem związana z Kaziukami od 30 lat - Anna Adamowicz
U nas te Kaziuki to taka namiastka, czyli występ artystyczny i mały
jarmark, a jak jest w Wilnie?
Tak, tutaj jest takie mikro. A Wilnie? Przede wszystkim trzeba się wybrać do Wilna na Kaziuki. Daleko nie jest. Drogi są dobre. Jak ktoś nie
był to niech przyjedzie nawet czysto z ciekawości, przyjechać, żeby
zobaczyć. W okresie sowieckim, kiedy Litwa była w Związku Radzieckim to nie było tych tradycyjnych jarmarków z pochodami, z odpustem,
z pochodem św. Kazimierza i orszakiem. Ale na rynku kalwaryjskim to
taka namiastka była. I pierwsze, praktycznie, takie kaziukowe akcenty
już się okazały kiedy Litwa wyszła ze Związku Radzieckiego, czyli
właściwie od 1991, a potem znowu była fala powrotu tych Kaziuków.
Narastała, narastała... i teraz kiedy jest święto św. Kazimierza to organizowane są te jarmarki, przez dwa albo i czasami i trzy dni. Cała starówka, całe centrum jest wtedy zajęte. Od Ostrej Bramy aż do Katedry.
Wcześniej tradycyjnie Kaziuki były na Placu Łukiskim, tam gdzie kiedyś był główny plac. A teraz, jak wspominałam, odbywają się na starówce. Główna ulica jest wtedy zajęta przez stoiska, palmiarki, rzemieślników…
Czyli jest kolorowo, wesoło…
Oj bardzo. Można znaleźć potrzebne i mniej potrzebne rzeczy. Mniej
ciekawe, bardziej ciekawe, ale wtedy miasto świętuje.
Co takiego można kupić na takich jarmarkach?
Tradycyjne na jarmarkach kaziukowych sprzedawano wyroby z drewna, zabawki, beczki, necki, do bicia masła nazywane u nas masłobojki,
cały sprzęt, który był potrzebny do gospodarstwa domowego. Z drugiej
strony, można kupić pierniki. Kiedyś nie było walentynek przecież,
i ten piernik z napisem „Kocham Cię” to był taki symbol wyznania
miłosnego. Były na przykład takie napisy jak „Pokocham Cię”,
„Weronicia moja życia”, to były takie wyznania miłosne. Można zobaczyć w filmie niemieckim, z okresu międzywojennego, taki fragment,
gdzie jest jarmark kaziukowy i tam są te pierniki z tymi napisami.

W duecie z Donimikiem Kuziniewiczem

Anna Adamowicz to osoba znana głównie jako gawędziarka Ciotka
Franukowa. Jest konferansjerką wielu imprez, festynów ludowych
i festiwali folklorystycznych na Litwie i w Polsce, z zawodu jest pedagogiem. Po raz kolejny poprowadziła Kaziuki Wilniuki w Łukcie. Zapytałam o „Kaziuki” na Litwie oraz skąd się one pojawiły...

Co to są Kaziuki Wilniku? Skąd się wzięła nazwa, jaki cel jest tego
wydarzenia?
Przed wielu, wielu wiekami, a dokładnie w roku 1604 został beatyfikowany świętobliwy królewicz Kazimierz, 120 lat po śmierci, i tradycja
świętowania odpustów św. Kazimierza datuje się początkiem XVII
wieku. Były to oczywiście modlitwy i uroczystości kościelne, jednak
w tym czasie ludzie, przy okazji, chcieli coś sprzedać, zabawić się jak
była do tego okazja, i zaczęły stopniowo wchodzić te jarmarki w ten
kalendarz tradycji wileńskich. I tak swojsko zaczęto to nazywać Kaziuki. Choć tak naprawdę według mnie to dwudziestolecie międzywojenne
dało tą nazwę Kaziuki, bo żartobliwie mówili, że „Kaziuki jadą”, czyli
ci co przyjeżdżali sprzedawać z różnych wiosek. To nie dlatego, że nie
szanowano św. Kazimierza, wręcz przeciwnie, ten dzień był bardzo
kochanym świętem, bardzo bliskim. Kaziukami nazywano tych chłopów, którzy sobie dorabiali w ten sposób, sprzedając rzeźbione rzeczy,
beczki, łyżki, koniki na biegunach, czy pierniki, obwarzanki i inne.
Okres międzywojenny to był taki renesans Kaziuków.

Fot. www.wilnoteka.lt
Bo rzeczywiście, taki największy symbol Kaziuków to są pierniki,
i właśnie ta forma serca, co może oznaczać serce św. Kazimierza, kochające serce. Ale ludzie, którzy kupowali te pierniki to myśleli raczej
o dziewczynie niż o św. Kazimierzu. Ale w swoim czasie było to połączone z kultem św. Kazimierza. Teraz też, jest odpust, są wydarzenia
kościelne, bo św. Kazimierz jest patronem młodych i oczywiście patronem Litwy. Święty wychowywał się w Miednikach Królewskich,
w zamku, to jest 30 km od Wilna. Wracając do pytania… można teraz
też kupić palmy wileńskie. Renesans palm też wystąpił pod koniec lat
90. A palmy to też okres międzywojnia. Wtedy Ferdynand Ruszczyc,
malarz polski, który przybył do Wilna z Warszawy i tutaj się ożenił.
(Człowiek niespożytej pracowitości zasadniczo wpłynął na kształt
i dalszy rozwój palm wileńskich. Odkrył dla palmiarek sposób użycia
suchych kwiatów i ich farbowania, splatania w wałeczkowy kształt.)
I na cześć tego malarza powstała palma tzw. ruszczycówka. Taka najbardziej pracochłonna palma. Wymaga dużo cierpliwości i pracy.
I niestety tych ruszczycówek jest coraz mniej, bo młode palmiarki,
kontynuować, kontynuują, ale coraz bardziej im się nie chce żmudnej
pracy. Na jarmarkach można też spotkać wyroby z wykliny, wyroby
z korzeni, czyli takie rękodzieło. Teraz już mniej, ale też można kupić
obwarzanki. Kiedyś nazywali oszmiańskie, bo teraz Oszmiana jest na
Białorusi, a kiedyś należała do Litwy. Do tego kiedyś można było spotkać tańczące niedźwiedzie. Były takie tresowane niedźwiedzie, to
z takich atrakcji.

Od kiedy Kaziuki Wilniuki przyjeżdżają na nasze tereny?
Ojej, musiałabym się zastanowić… chyba ponad 30 lat, coś koło 35 lat.
Zaczęły się te tradycje z ręki Wilniuków, którzy nie z własnej woli
trafili tutaj na ziemię odzyskane, w większości. W tym roku przypada
80 lat pierwszych deportacji ludności polskiej na Syberię, na Kazachstan, to był rok 1940, a po wojnie 1945 była ta pierwsza fala tzw. repartiacji. Repatriacja to niekoniecznie trafna nazwa, bo to oznacza powrót
na ziemie swoich przodków, nasi przodkowie są tam, po prostu otwarte
były wtedy granice, żeby się pozbyć Polaków, deportując z Wileńszczyzny. W pierwszej fali repartiacji w 1945 – 1949 rok wyjechało ok.
100 tysięcy ludzi z Wilna i Wileńszczyzny. Potem była jeszcze jedna
fala repatriacji, to był już 1957 – 1959 rok i jeszcze 50 tysięcy. I oczywiście Ci ludzie przywozili ze sobą jakieś tradycje, swoje wspomnienia
z młodości czy dzieciństwa, swoje sentymenty. I pierwsze Kaziuki
Wilniku zaczęto w Lidzbarku Warmińskim, od takich spotkań zaczęto
organizować. Jeszcze nawet nie zapraszając nas.
Od kiedy Pani jest związana z Kaziukami?
No ja już też dawno, ale nie mogę powiedzieć, że już od samego początku, bo kiedy zaczęli nasi jeździć tutaj na Kaziuki, wtedy jeszcze
zagraniczne, to ja miałam jeszcze małe dzieci, nie było jeszcze dla mnie
takiej możliwości. Ja jestem związana z Kaziukami tak od 30 lat.
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dniowe warsztaty gwary wileńskiej. I przyszła wtedy też młodzież licealna, i oczywiście ludzie starsi, którzy chcieli pogawędzić po wileńsku,
coś tam powspominać, pośpiewać wspólnie. I to było bardzo miłe, że
właśnie młodzież chciała przyjść i czegoś się dowiedzieć, poczuć jak to
jest, jak to brzmi.
Znamy Panią jako Ciotkę Franukową, a czym się prywatnie Pani
zajmuje?
Ja jestem nauczycielką, z wykształcenia, z przekonania. Zawsze chciałam być nauczycielką. Od 1981 roku, więc trochę się nazbierało. Po 37
latach poczułam jednak, że muszę odpocząć i poszłam na urlop, jednak
u nas na Litwie nie ma urlopu zdrowotnych, są po prostu urlopy. I wróciłam, to znaczy namówili mnie na zmianę i teraz pracuję w gimnazjum
i przyznam, że po tym urlopie z wielką przyjemnością wróciłam do tej
szkoły. Oprócz tego jestem przewodnikiem wileńskim i prowadzę wycieczki po mieście, więc polecam się. Jak ktoś chce odwiedzić miasto,
to proszę odzywać się. Oprócz tego prowadzę różnego typu imprezy
folklorystyczne, w Polsce np. Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Kazimierz Dolny nad Wisłą, tam odbywa się festiwal kapel i śpiewaków
ludowych i bardzo lubię tą imprezę. Z tych wszystkich jest według
mnie taka najbardziej charyzmatyczna, bo tam rzeczywiście czuję się
Polskę w tym Kazimierzu. Podziwiam tych ludzi, którzy tam przyjeżdżają i młodzież, która jednak ma te zainteresowanie folklorem.

Fot. www.polska-org.pl
Czy jest duże zainteresowanie wśród Polaków Kaziukami Wilniukami,
organizowanymi u nas?
Jest, ale smutno jest trochę, że jednak tych młodych nie widać za bardzo. My to odbieramy jako spotkanie z młodością, spotkanie z dzieciństwem tych starych, choć teraz już potomków nawet repatriantów, bo
już, tych którzy wyjechali z Wileńszczyzny już praktycznie nie zostało.
Bardzo cieszy mnie na przykład inicjatywna w Olsztynie, że Kaziuki
Wilniuki poprowadzili uczniowie jednej ze szkół średnich, liceum ogólnokształcącego. Ja się bardzo cieszę i czuć to zainteresowanie, np. tą
gwarą wileńską. W ubiegłym roku prowadziłam w Olsztynie takie dwu-

Jeszcze raz zapraszam na Kaziuki Wilniuki do Wilna i mam nadzieję,
że do zobaczenia.
Ps. Chciałam podziękować za pyszne ciasto!

Paulina Wójcik

Młodzież też potrafi - Projekt „Równać Szanse”
dostajemy możliwość nabycia niezbędnych umiejętności, dzięki którym w przyszłości łatwiej będzie
nam nawiązywać kontakt z innymi ludźmi, instytucjami, jak również łatwiej będzie znaleźć zatrudnienie.
W projekcie młodzież zorganizuje szereg spotkań,
na których będą uczyć się grać w gry planszowe.
Efektem kulminacyjnym będą trzy turnieje gier, na
których będą służyć wiedzą i pomocą innym uczestnikom. Dodatkowo zostanie przez nich zorganizowana wycieczka do Poznania na Festiwal Fantastyki „Pyrkon”. Organizując wycieczkę czy turnieje
gier, uczestnicy będą musieli nawiązać współpracę
z różnymi instytucjami i ludźmi, poszukać sponsorów.
Uczestniczę w projekcie jako koordynator - mówi
Grzegorz Malinowski z Gminnego Ośrodka Kultury
- moim zadaniem jest czuwanie nad realizacją projektu, pilnowanie harmonogramu prac, motywowanie młodzieży oraz zachęcanie do wspólnej integracji. Zawsze służę radą, daje niezbędne wskazówki
uczestnikom projektu i wspieram ich w działaniach.
Program Równać Szanse to inne spojrzenie na realizacje projektu niż
dotychczasowych przedsięwzięć w jakich miałem przyjemność uczestniczyć. To też dla mnie nowość, że w kluczowych aspektach muszę się
wycofać i dać wolną rękę młodym. To młodzież decyduje jak zrealizuje
swoje zadania, a jak ich w tym wspieram. Mamy plan, mamy wyznaczone cele, ale przecież do ich realizacji jest wiele dróg. Ważne, by
uczestnicy projektu znaleźli swoją własną, dzięki temu, całe to przedsięwzięcie staje się
im bliższe, mają
poczucie odpowiedzialności za
to co robią i chętniej się angażują
w prace całego
zespołu.

P

" ionki na start - Młodzieżowe spotkania planszowe" to projekt
realizowany od 01.01.2020 r. do 30.6.2020 r. odbywający się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie, który zbiera pokolenie 1319 lat - pokolenie, które nie zna świata bez Internetu, telefonu, posiadający słabszy kontakt z człowiekiem.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i interpersonalnych uczestników projektu 12 osób z terenu gminy Łukta za pomocą
gier planszowych. Gry nie tylko bawią, ale też rozwijają wyobraźnię,
uczą przewidywania i podejmowania decyzji, ponoszenia odpowiedzialności. Są doskonałym sposobem spędzania czasu wolnego, alternatywą
dla telewizji, komputera.
Projekt „Pionki na start”, mimo że jest projektem realizowanym przez
młodzież, odpowiedzialność finansowa i merytoryczna za niego spoczywa na Gminnym Ośrodku Kultury. Koordynatorem projektu jest Grzegorz Malinowski, ja natomiast pomagam mu przy realizacji projektu,
pilnuję spraw formalnych i rachunkowych. - Mówi Dyrektor Gminnego
Ośrodku Kultury Pani Anna Czubkowska, zaś na pytanie, czy GOK ma
zamiar w przyszłości brać udział w podobnych projektach odpowiada Myślę, że tak, wszystko natomiast zależy od zaangażowania młodzieży.
Jako dom kultury jesteśmy otwarci na współpracę z młodymi ludźmi.
Fajnie jest patrzeć jak młodzież ma jakiś cel w życiu, realizuje go
i czerpie z tego przyjemność. Zachęcam uczniów do udziału w różnych
przedsięwzięciach czy konkursach, ponieważ podczas takich projektów

Nikodem Nadolny
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