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Obchody 11 Listopada w Wilnie
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Na Wileńszczyźnie obchody Narodowego
Święta Niepodległości Polski rozpoczną się już
kilka dni przed właściwą datą. Niepodległość
będzie można uczcić patriotycznie,
koncertowo, a nawet na sportowo.

9 listopada W Domu Kultury Polskiej w Wilnie
odbędzie się unikalna re-premiera pierwszej
ekranizacji epopei narodowej - niemego
f ilmu „Pan Tadeusz” z 1928 r. Pokaz odbędzie się jednocześnie: w Wilnie i w Warszawie w
kinie Iluzjon - Muzeum Sztuki Filmowej. Widzowie obu projekcji będą się mogli porozumieć za
pośrednictwem telemostu. Data re-premiery jest  symboliczna, gdyż uroczysta premiera „Pana
Tadeusza” odbyła się 84 lata temu, 9 listopada 1928 r., w Warszawie. W ówczesnej prasie f ilm
był zapowiadany jako superprodukcja realizowana na dziesięciolecie niepodległości Polski.
Wówczas cieszył się ogromnym powodzeniem. Przez lata uznawano go za zaginiony, a gdy
przez przypadek go odnaleziono, pieczołowicie zrekonstruowali go fachowcy z Filmoteki
Narodowej. Wileńska publiczność będzie więc miała niecodzienną możliwość obejrzeć dzieło
hisotryczne.

Również 9 listopada w Centrum Kultury w Solecznikach odbędzie się koncert  Zespołu „Zdarta
Płyta”. Początek o godzinie 16.

W dniach 10-11 listopada odbędzie się XVIII Sztafeta Niepodległości Zułów-Rossa „Szlakiem
Cmentarzy Legionistów 1919-1920“. Uczestnicy będą mieli do pokonania 155 km na trasie
Dukszty Ignalińskie-Zułów-Rossa. Sztafeta Niepodległości co roku jest  organizowana przez
harcerzy z Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej.

W honorowej asyście harcerzy pojadą motocykliści II Rajdu Motocyklowego „Najjaśniejsza i
Niepodległa”. Jak podają uczestnicy rajdu, wystartują „pamiętając o t rudnych czasach,
krwawych walkach o niepodległość Polski i o losach ludzi, którzy oddawali swoje życie, aby
Polska znów zaistniała nie tylko w sercach i umysłach ludzi, ale także jako suwerenne
państwo, pragnąc uczcić pamięć osób, które zginęły za wolność Ojczyzny i upamiętniając
Odrodzenie Polski oraz 100-lecie Harcerstwa na Wileńszczyźnie”.

Podstawowe uroczystości obchodów Święta Niepodległości odbędą się w niedzielę, 11
listopada, o godzinie 12 na Cmentarzu na Rossie. Przedstawiciele polskiej placówki
dyplomatyczno-konsularnej w Wilnie wraz z delegacjami polskich organizacji społecznych

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/obchody-11-listopada-w-wilnie


złożą wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna.

11 listopada natomiast, o godzinie 16, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się Koncert
Muzyki Polskiej w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata dell' Arte”.

Na podstawie: Inf .wł.  
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