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    Na Litwie słowo „ojcowizna” nie 
jest tylko pustym dźwiękiem, człowiek 
zawierał w niej podstawowe wartoś-
ci, zaszczepiane w rodzinie i społec-
zeństwie — miłość do kraju, walkę za 
wolność, dążenie do dobrobytu naro-
du, wspólnotę i wiele innych ważnych 
rzeczy. W miasteczku Hanuszyszki, 
położonym w wysokodworskim parku 
regionalnym co roku odbywa się świę-
to, którego celem jest uczczenie Dnia 
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Państwa — zarówno mieszkańcom, 
jak i gościom przypomina ono o tych, 
nie gasnących przez wieki wartości-
ach.
    Święta „Nie ma dwóch ojcowizn” 
wyczekuje każdy hanuszyszcza-
nin, mieszkaniec okolicznych gmin i 
każdy, kto był lub słyszał tylko o tych 
wesołych obchodach. To możliwość 
nie tylko by się spotkać i miło spędzić 
czas, ale i zobaczyć koncertujące na 
zdobnej w barwy flagi narodowej Litwy 
scenie zespoły. Święto, poświęcone 
obchodom Dnia Państwa (Koronacji 
Króla Litwy Mendoga), uwagę sku-
pia na ojcowiźnie, Litwie i człowieku. 
Święto to pozwala każdemu przez 
zakręty naszej historii cofnąć się do 
czasów, kiedy wielki książę litewski, a 
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później król Litwy Mendog uczynił krok 
w kierunku międzynarodowego uzna-
nia państwowości litewskiej w Europie. 
Gdy w 1251 roku Mendog przyjął chrz-
est, papież Innocenty IV w ogłoszonej 
w Mediolanie bylli ogłosił Wielkie 
Księstwo Litewskie katolickim Królest-
wem Litwy. 6 lipca 1253 roku Mendog 
został koronowany na pierwszego — i 
jedynego — króla Litwy. 
     Przez cały dzień przybywających 
na święto czeka zróżnicowany pro-
gram koncertowy i sportowy. Odbywa 
się tradycyjny bieg dookoła jeziora 
hanuszyskiego, zawody koszykarskie, 
rowerowe i tricyklowe, podczas których 
mierzyć się mogą zarówno dorośli, jak 
i dzieci. Zwycięzcy dyscyplin spor-
towych są nagradzani i otrzymują 
medale. Szczególną uwagę ściąga im-
preza wieczorem, której początek jest 
ogłaszany przez podniesienie flagi Li-
twy. Zespoły i pojedynczy wykonawcy 
swoją muzyką tworzą nadzwyczajną 

atmosferę i pozwalają słuchaczom 
poczuć prawdziwego ducha tej krainy.
    Jak mawiają hanuszyszczanie, nie 
ma dwóch ojcowizn, dlatego chociaż 
raz w roku wrócić do własnej — jest 
ważne dla każdego z nas. Ojcowizna 
— to część naszego jestestwa, która 
jest niezastąpiona i taka jedyna.


